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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2558 
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. 

ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 28
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วนัที� 20 มีนาคม 2558 

เรื�อง ขอเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั �นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั ( มหาชน ) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 

2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 (ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มลู CD-ROM)

3. งบการเงินประจาํปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557

4. ประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการ

5. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ

6. หนงัสือมอบฉนัทะ

7. แผนที�สถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั �นแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติจะจดั

ใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 วนัที� 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 

น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี�ทาวเวอร์ ชั�น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี�  

ระเบียบวาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2557 ไดจ้ดัขึ�นวนัที� 25 เมษายน  

2557 โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามที�แนบมาพร้อมกนันี�  (สิ�งที�ส่ง

มาดว้ยลาํดบัที� 1 ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า ที�ประชุมผูถื้อหุน้

สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

กฏหมายบญัญติัว่า วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



2
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ระเบียบวาระที� 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2557  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) 

และข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดให้บริษทัฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสาํรองในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกว่าทุน

สาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั� งนี�

เนื�องจากบริษทัฯ ไดจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ใน

จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ตอ้งทาํการจดัสรร

กาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายอีก 

   ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั�น ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 21,340,537.35 บาท (ยี�สิบเอ็ดลา้นสามแสนสี�หมื�นห้า

ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหา้สตางค์) ซึ�งสามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลประกอบการปี 2557 ไดท้ั�งจาํนวน  

     

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรที�จะอนุมติัให้

บริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2557 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพิ�มเติมอีก ในอตัราหุน้ละ 0.023809 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยส์อง

สามแปดศูนยเ์กา้สตางค์) คิดเป็นจาํนวนรวม 10,000,000 บาท (สิบลา้น

บาท) โดยไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายอีก  

   ทั�งนี�บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 1 ครั� ง ตามรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2557  

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการตั� งแต่

วนัที�  1 มกราคม 2557 สิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 

0.03076923 บาท (ศูนยจุ์ดศูนยส์ามศูนยเ์จ็ดหกเกา้สองสามสตางค์)รวม

เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท)โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้

ถือหุน้ในเดือนสิงหาคม 2557 เรียบร้อยแลว้  

   ดงันั�นสาํหรับผลประกอบการปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลทั�งสิ�นเป็น

จาํนวนเงินรวม 20,000,000 บาท (ยี�สิบลา้นบาท) โดยเงินปันผลดงักล่าว

จะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามกฏหมายกาํหนดในอตัราร้อยละ 10 

2 

ระเบียบวาระที� 2   รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจาํปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ทั�งนี� วาระนี� เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ง

มีการลงมติ  

ระเบียบวาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

สินทรัพยร์วม 533,937,243.51 บาท 

หนี� สินรวม 208,728,185.53 บาท 

รายไดร้วม 922,718,664.81 บาท 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 21,032,094.70  บาท 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในสาํเนางบการเงิน ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3 ) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า สมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั งบ

แสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักล่าว ซึ�งเป็นการ

รายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ�นในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา ที�ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

กฏหมายบญัญติัว่า วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที� 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2557  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) 

และข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสาํรองในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกว่าทุน

สาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั� งนี�

เนื�องจากบริษทัฯ ไดจ้ัดสรรทุนสาํรองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ใน

จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ตอ้งทาํการจดัสรร

กาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายอีก 

   ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั�น ณ สิ�นปี 2557 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 21,340,537.35 บาท (ยี�สิบเอ็ดลา้นสามแสนสี�หมื�นห้า

ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหา้สตางค์) ซึ�งสามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับ

ผลประกอบการปี 2557 ไดท้ั�งจาํนวน  

     

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรที�จะอนุมติัให้

บริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2557 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพิ�มเติมอีก ในอตัราหุน้ละ 0.023809 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยส์อง

สามแปดศูนยเ์กา้สตางค์) คิดเป็นจาํนวนรวม 10,000,000 บาท (สิบลา้น

บาท) โดยไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายอีก  

   ทั�งนี�บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 1 ครั� ง ตามรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2557  

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการตั� งแต่

วนัที�  1 มกราคม 2557 สิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 

0.03076923 บาท (ศูนยจุ์ดศูนยส์ามศูนยเ์จ็ดหกเกา้สองสามสตางค์)รวม

เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท)โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้

ถือหุน้ในเดือนสิงหาคม 2557 เรียบร้อยแลว้  

   ดงันั�นสาํหรับผลประกอบการปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลทั�งสิ�นเป็น

จาํนวนเงินรวม 20,000,000 บาท (ยี�สิบลา้นบาท) โดยเงินปันผลดงักล่าว

จะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามกฏหมายกาํหนดในอตัราร้อยละ 10 

2 

ระเบียบวาระที� 2   รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจาํปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ทั�งนี� วาระนี� เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ง

มีการลงมติ  

ระเบียบวาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งผา่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

สินทรัพยร์วม 533,937,243.51 บาท 

หนี� สินรวม 208,728,185.53 บาท 

รายไดร้วม 922,718,664.81 บาท 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 21,032,094.70  บาท 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในสาํเนางบการเงิน ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3 ) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า สมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั งบ

แสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักล่าว ซึ�งเป็นการ

รายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ�นในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา ที�ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

กฏหมายบญัญติัว่า วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ผูป้ฏิบัติหน้าที�แทนได้โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558  รวม

ทั� งสิ�นเป็นเงิน  1,840,000 บาท กฎหมายบญัญติัว่า  วาระนี� ตอ้งผ่านมติ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที� 6  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

สาํหรับการประชุมครั� งนี�  กรรมการผูที้�จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มี

ทั�งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปนี�  

1. นางกนกพร ยงใจยทุธ  

2. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม   

3. นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม   

ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบว่ากรรมกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง

    ตามวาระในครั� งนี� มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด อีกทั� งเป็น

    ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ 

    ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่

    บริษทัฯได ้สาํหรับกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหไ้ดรั้บการเลือกตั� งให้

    ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด

    ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

    บริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที�

    ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั� งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระใน

    ครั� งนี�  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง 

    สรุปรายชื�อไดด้งันี�  

1. นางกนกพร ยงใจยทุธ กรรมการอิสระ 

2. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม  กรรมการ 

3. นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม  กรรมการ 

 

 

4 
 

    บริษทัฯกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) 

ตามมาตรา 89/26 ในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื�อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558  

 

ระเบียบวาระที� 5  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

    พิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ใน

    การนี�  ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบ 

 บญัชีของบริษทัฯ ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี 2554  และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควร

ที�จะตอ้งเปลี�ยนสาํนกังานสอบบญัชีแต่อยา่งใด ในปี 2558 ผูส้อบบญัชีได้

เสนอค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 1,840,000 บาท ซึ�งเป็นจาํนวนเงิน ค่าสอบ

บญัชี ที�สูงขึ�นกว่า ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 เป็นจาํนวน 640,000 บาท 

ทั�งนี� เนื�องจากมีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปีก่อน บริษทั เอส พี 

ออดิท จาํกดัและผูส้อบ บั ญ ชี ต า ม ร า ย ชื� อ ที� เ ส น อ ม า นั� น  ไ ม่ มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 

หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�

จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  และเพื�อ

ประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้   

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า  สมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั� ง นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที� 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5476 และ/หรือ นางสาวชื�นตา ชม

เมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 7570 จาก บริษทั เอส พี ออดิท 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558  โดยใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที�ได ้ให้บริษทั เอส พี ออดิท จาํกัด เป็นผูมี้อาํนาจ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นของบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั  เป็น
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ผูป้ฏิบัติหน้าที�แทนได้โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558  รวม

ทั� งสิ�นเป็นเงิน  1,840,000 บาท กฎหมายบญัญติัว่า  วาระนี� ตอ้งผ่านมติ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที� 6  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

สาํหรับการประชุมครั� งนี�  กรรมการผูที้�จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มี

ทั�งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปนี�  

1. นางกนกพร ยงใจยทุธ  

2. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม   

3. นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม   

ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบว่ากรรมกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง

    ตามวาระในครั� งนี� มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด อีกทั� งเป็น

    ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ 

    ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่

    บริษทัฯได ้สาํหรับกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหไ้ดรั้บการเลือกตั� งให้

    ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด

    ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

    บริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที�

    ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั� งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระใน

    ครั� งนี�  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง 

    สรุปรายชื�อไดด้งันี�  

1. นางกนกพร ยงใจยทุธ กรรมการอิสระ 

2. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม  กรรมการ 

3. นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม  กรรมการ 
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    บริษทัฯกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) 

ตามมาตรา 89/26 ในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื�อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 11 พฤษภาคม 2558 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558  

 

ระเบียบวาระที� 5  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

    พิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ใน

    การนี�  ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั ไดเ้ป็นผูส้อบ 

 บญัชีของบริษทัฯ ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี 2554  และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควร

ที�จะตอ้งเปลี�ยนสาํนกังานสอบบญัชีแต่อยา่งใด ในปี 2558 ผูส้อบบญัชีได้

เสนอค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 1,840,000 บาท ซึ�งเป็นจาํนวนเงิน ค่าสอบ

บญัชี ที�สูงขึ�นกว่า ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 เป็นจาํนวน 640,000 บาท 

ทั�งนี� เนื�องจากมีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพิ�มขึ�นจากปีก่อน บริษทั เอส พี 

ออดิท จาํกดัและผูส้อบ บั ญ ชี ต า ม ร า ย ชื� อ ที� เ ส น อ ม า นั� น  ไ ม่ มี

ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 

หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที�

จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  และเพื�อ

ประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้   

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า  สมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั� ง นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที� 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5476 และ/หรือ นางสาวชื�นตา ชม

เมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 7570 จาก บริษทั เอส พี ออดิท 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558  โดยใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที�ได ้ให้บริษทั เอส พี ออดิท จาํกัด เป็นผูมี้อาํนาจ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นของบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั  เป็น
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วนัที� 25 เมษายน 2557 เคยอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นการจ่ายเบี�ย

ประชุมต่อครั� งแยกตามตาํแหน่ง ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�

ประธานกรรมการ 50,000 บาท / ครั� ง 

กรรมการ 20,000 บาท / ครั� ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั� ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั� ง 

ในกรณีที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบในวนัเดียวกนั ใหก้รรมการตรวจสอบไดรั้บเบี� ย

ประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั� งเดียว 

ทั� งนี�  ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวมีอตัราเท่ากับค่าตอบแทนของ

กรรมการประจาํปี 2557 จึงเสนอขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2558 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 

บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

กาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาํหรับปี 2558 ในอตัราเดิมตามที�

เสนอโดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั� งนี� การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั �นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากที�ประชุมคณะกรรมการแลว้ มติในวาระนี� จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

ประชุม 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื�องการซื�อหุ้นคืนเพื�อการ

บริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อใหท้างบริษทัมีเครื�องมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที�ราคาหุ้น

ของบริษัทมีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ควรจะเป็นทางบริษัทจึงขอเสนอแนว

ทางการดาํเนินโครงการซื�อหุ้นคืน (Treasury Stock) โดยเสนอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในหลกัการสาํหรับโครงการซื�อหุ้นคืนไว้
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    ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุว่า วาระนี� ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

    ขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

     (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

       (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั� งหมดตาม (1) 

     เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

     คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

       (3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับ

     เลือกตั� งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

     เลือกตั�งในครั� งนั�น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั� งในลาํดบั

     ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี ให้

     ประธานที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาดและเพื�อการ ป ฏิ บั ติ ใ ห้

     เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู ้

     ถือหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั� งกรรมการเป็นรายบุคคลโดย

     จะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นราย

     บุคคล 

 

ระเบียบวาระที� 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื�องจากการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมติัจากที�

ประ ชุมผู ้ถือ หุ้น ซึ� งค ณะก รร มกา ร  โ ดย ผ่าน กา รกลั �นก รอง จา ก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบติั 

คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใน

ขนาดที�ใกลเ้คียงกบับริษทัดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�   

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ มีรูปแบบเดียว คือ การจ่ายเบี� ยประชุม

กรรมการต่อครั� ง ซึ�งที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 ซึ�งประชุมเมื�อ
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วนัที� 25 เมษายน 2557 เคยอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นการจ่ายเบี�ย

ประชุมต่อครั� งแยกตามตาํแหน่ง ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�

ประธานกรรมการ 50,000 บาท / ครั� ง 

กรรมการ 20,000 บาท / ครั� ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั� ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั� ง 

ในกรณีที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบในวนัเดียวกนั ใหก้รรมการตรวจสอบไดรั้บเบี� ย

ประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั� งเดียว 

ทั� งนี�  ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวมีอตัราเท่ากับค่าตอบแทนของ

กรรมการประจาํปี 2557 จึงเสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2558 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 

บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

กาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาํหรับปี 2558 ในอตัราเดิมตามที�

เสนอโดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั� งนี� การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั �นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและไดรั้บความเห็นชอบ

จากที�ประชุมคณะกรรมการแลว้ มติในวาระนี� จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

ประชุม 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื�องการซื�อหุ้นคืนเพื�อการ

บริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อใหท้างบริษทัมีเครื�องมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที�ราคาหุ้น

ของบริษัทมีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ควรจะเป็นทางบริษัทจึงขอเสนอแนว

ทางการดาํเนินโครงการซื�อหุ้นคืน (Treasury Stock) โดยเสนอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในหลกัการสาํหรับโครงการซื�อหุ้นคืนไว้
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    ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุว่า วาระนี� ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

    ขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

     (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

       (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั� งหมดตาม (1) 

     เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

     คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

       (3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับ

     เลือกตั� งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

     เลือกตั�งในครั� งนั�น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั� งในลาํดบั

     ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี ให้

     ประธานที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาดและเพื�อการ ป ฏิ บั ติ ใ ห้

     เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู ้

     ถือหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั� งกรรมการเป็นรายบุคคลโดย

     จะเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นราย

     บุคคล 

 

ระเบียบวาระที� 7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื�องจากการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมติัจากที�

ประ ชุมผู ้ถือ หุ้น ซึ� งค ณะก รร มกา ร  โ ดย ผ่าน กา รกลั �นก รอง จา ก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบติั 

คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใน

ขนาดที�ใกลเ้คียงกบับริษทัดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�   

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

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

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ มีรูปแบบเดียว คือ การจ่ายเบี� ยประชุม

กรรมการต่อครั� ง ซึ�งที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2557 ซึ�งประชุมเมื�อ
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจสิตกิส์ จาํกดั ( มหาชน )  

 

 

วนั เวลา และสถานที� 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั �นแนล โลจิสติกส์ 

จาํกดั ( มหาชน ) ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี�ทาว

เวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร  ทพัพะรังสี   ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติ  พวัถาวรสกุล   กรรมการ 

3. นายสุขสนัต ์ กิตติภทัรพงษ ์  กรรมการ 

4. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  กรรมการ 

5. นางสาวเนติรัด  สงัขง์าม   กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม   เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

2. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

3. นายวรชาติ ทวยเจริญ   ที�ปรึกษาทางการเงิน 

4. นางสาวปิยะฉตัร ยอดเพชร  ที�ปรึกษาทางการเงิน 

5. นายชรินทร์ สจัญาณ   ที�ปรึกษากฎหมาย 

6. นางสาวสิริอาภา  ดิฏฐธาตรี  ที�ปรึกษากฎหมาย 

เริ�มการประชุมเวลา 10.00 น. 

  การประชุมครั� งนี� มี ฯพณฯ ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 ราย ( ทั�งที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยผูรั้บมอบฉนัทะ) นบัจาํนวนหุน้ทั�งหมดได ้325,000,000  หุน้ คิดเป็นจาํนวนหุ้นร้อยละ 100  ของจาํนวน

8 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์่า ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวขา้งตน้ เห็นสมควรใหเ้สนอที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัในหลกัการ

สาํหรับการดาํเนินโครงการซื�อหุน้คืน (Treasury Stock) ทั�งนี�  มติวาระนี�

จะตอ้งไดรั้บมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษทัจะทาํการซื�อ

หุน้คืนภายในหนึ�ง (1) ปีนบัแต่วนัที�ไดรั้บมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ระเบียบวาระที� 9  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์

จะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ

ชื�อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ� งตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 ทั�งนี�  หนังสือมอบฉันทะดงักล่าว

และเอกสารแนบ จะตอ้งนาํมามอบต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนเริ�มการประชุม   

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื�อ  กรรมการ 

            นายกิตติ  พวัถาวรสกุล 

กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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งบกาํไรขาดทุน  บริษทัมีรายไดร้วม    935,909,789.85 

 บาท  

  บริษทัมีค่าใชจ่้ายต่างๆ จาํนวน   882,483,498.26   บาท  

  บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน     41,616,352.70   บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน บริษทัมีสินทรัพยท์ั�งสิน   459,831,031.76  บาท 

  หนี� สินรวมจาํนวน    296,577,495.74  บาท 

  ส่วนของผูถื้อหุน้    163,253,536.02  บาท 

  หลงัจากที�มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม ดงันั�นประธานฯจึงขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 2556 ตามที�

เสนอ 

  มติที�ประชุม ผูถื้อหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2556 ตามที�เสนอ อยา่งไรก็ตามเนื�องจากวาระนี� เป็นวาระแจง้เพื�อทราบ จึงไม่

มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

 

ระเบียบวาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับรอบระยะเวลา

  บัญชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 

  ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีรายงานงบแสดงฐานะ

การเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  

ซึ�งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ�นสุด ณ 

รอบปีบญัชีของบริษทั เพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

  ดงันั�น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  

ซึ�งไดผ้า่นความเห็นชอบ และสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาติแลว้ ตามที�ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

เอกสารแนบ 3 ซึ�งทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนประชุมแลว้  

 หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และแสดงความคิดเห็น ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมผู ้

 

2 
 

หุน้ทั�งหมดของบริษทั ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย ซึ�งกาํหนดว่าจะตอ้งมีผูถื้อ

หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมนับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในสี�ของ

จาํนวนหุ้นทั� งหมดที�ออกโดยบริษทั จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงันี�   

 

ระเบียบวาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2556 

 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 

1/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที�ได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี� แลว้ ตามเอกสารแนบ 1 ทั�งนี�ประธานไดแ้จง้ใหที้�

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองไปทีละหนา้รวมทั�งหมด 4 หนา้ 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัรายงานการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2556 ดงักล่าว ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ 

จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 

สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ 

  มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หรั้บรองรายงานการประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 

   

  ประธานฯ ขอให ้นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯในรอบปี 2556 ซึ�งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที�ประชุมว่า ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัประจาํปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี ตามเอกสารแนบ 2 ซึ�งทางบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

ทราบก่อนประชุมแลว้ และขอนาํภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 สรุปสาระสาํคญัดงันี�  

ผลการดําเนินงานของบริษัท 
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งบกาํไรขาดทุน  บริษทัมีรายไดร้วม    935,909,789.85 

 บาท  

  บริษทัมีค่าใชจ่้ายต่างๆ จาํนวน   882,483,498.26   บาท  

  บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน     41,616,352.70   บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน บริษทัมีสินทรัพยท์ั�งสิน   459,831,031.76  บาท 

  หนี� สินรวมจาํนวน    296,577,495.74  บาท 

  ส่วนของผูถื้อหุน้    163,253,536.02  บาท 

  หลงัจากที�มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม ดงันั�นประธานฯจึงขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 2556 ตามที�

เสนอ 

  มติที�ประชุม ผูถื้อหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2556 ตามที�เสนอ อยา่งไรก็ตามเนื�องจากวาระนี� เป็นวาระแจง้เพื�อทราบ จึงไม่

มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

 

ระเบียบวาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับรอบระยะเวลา

  บัญชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

 

  ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีรายงานงบแสดงฐานะ

การเงิน และ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  

ซึ�งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ�นสุด ณ 

รอบปีบญัชีของบริษทั เพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  

  ดงันั�น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  

ซึ�งไดผ้า่นความเห็นชอบ และสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาติแลว้ ตามที�ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

เอกสารแนบ 3 ซึ�งทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนประชุมแลว้  

 หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และแสดงความคิดเห็น ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที�ประชุมผู ้
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2556 ไดจ้าํนวน 22,753,536.02 บาท (ยี�สิบสองลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�นสามพนัห้าร้อย

สามสิบหกบาทสองสตางค)์ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.046154 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยสี์�หกหนึ�งห้า

สี�สตางค์) คิดเป็นจาํนวนรวม 15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 36.04 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2556  อตัราเงินปันผลดงักล่าวจะคาํนวณจากฐานทุนของบริษทัในปัจจุบนั กล่าวคือ ทุนจดทะเบียน 

105,000,000 บาท (หนึ�งร้อยหา้ลา้นบาท) บาท ทุนชาํระแลว้ 81,250,000 บาท (แปดสิบเอ็ดลา้นสองแสนห้า

หมื�นบาท) มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ยี�สิบหา้สตางค)์ โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการรับเงิน

ปันผลตามรายชื�อผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัที� 9 มกราคม 2557 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 25 เมษายน 2557 โดยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้ง

หกัภาษี ณ ที�จ่ายร้อยละ 10 ดงันั�นเงินปันผลจ่ายสุทธิจะเป็นอตัราหุน้ละ 0.0415386 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยสี์�หนึ� ง

หา้สามแปดหกสตางค)์ 

 หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และแสดงความคิดเห็น ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ที�ประชุม

ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 2/2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัจดัสรรผลกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรอง และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ตามรายละเอียด

ที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจดัสรรผลกาํไรไว้

เป็นทุนสาํรอง จาํนวน 10,500,000 บาท (สิบลา้นห้าแสนบาท) และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 

ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

  นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม เลขานุการฯรายงานต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อตัราหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั� งหมด 
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ถือหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ  

 มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ� นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2556  ตาม

รายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ระเบียบวาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 

 

 ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีรายงานการจดัสรรทุน

สาํรอง และการจ่ายเงินปันผล ซึ�งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องดว้ยบริษทัมีหน้าที�

ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และขอ้บงัคับของบริษทัที�ตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

โดย ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 41,616,352.70 บาท (สี�สิบเอ็ดลา้นหกแสน

หนึ�งหมื�นหกพนัสามร้อยหา้สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค)์ ดงันั�น บริษทัตอ้งนาํผลกาํไรสุทธิประจาํปีดงักล่าว

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมของบริษทั จาํนวน 8,362,816.68 บาท (แปดลา้นสามแสนหกหมื�นสองพนั

แปดร้อยสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค)์ และนาํมาจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

โดยปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีทุนสาํรองตามกฎหมาย และบริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 105,000,000 บาท 

(หนึ� งร้อยห้าลา้นบาท) ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 2/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 

2557 เห็นสมควรที�จะจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรอง จาํนวน 10,500,000 บาท  (สิบลา้นห้า

แสนบาท) เพื�อให้ทุนสํารองมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกาํหนด 

ประธานฯ จึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรผลกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามจาํนวนดงักล่าว 

 ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั�น ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าจากการพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2556 เมื�อดาํเนินการหักกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ของบริษทัส่วนหนึ� งเพื�อ

นาํไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีดงักล่าวส่วนหนึ�งเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมายดงัที�เสนอขา้งตน้แลว้ บริษทัจะเหลือกาํไรสุทธิที�สามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
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2556 ไดจ้าํนวน 22,753,536.02 บาท (ยี�สิบสองลา้นเจ็ดแสนห้าหมื�นสามพนัห้าร้อย

สามสิบหกบาทสองสตางค)์ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.046154 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยสี์�หกหนึ�งห้า

สี�สตางค์) คิดเป็นจาํนวนรวม 15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 36.04 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2556  อตัราเงินปันผลดงักล่าวจะคาํนวณจากฐานทุนของบริษทัในปัจจุบนั กล่าวคือ ทุนจดทะเบียน 

105,000,000 บาท (หนึ�งร้อยหา้ลา้นบาท) บาท ทุนชาํระแลว้ 81,250,000 บาท (แปดสิบเอ็ดลา้นสองแสนห้า

หมื�นบาท) มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ยี�สิบหา้สตางค)์ โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการรับเงิน

ปันผลตามรายชื�อผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัที� 9 มกราคม 2557 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 25 เมษายน 2557 โดยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้ง

หกัภาษี ณ ที�จ่ายร้อยละ 10 ดงันั�นเงินปันผลจ่ายสุทธิจะเป็นอตัราหุน้ละ 0.0415386 บาท (ศนูยจุ์ดศนูยสี์�หนึ� ง

หา้สามแปดหกสตางค)์ 

 หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และแสดงความคิดเห็น ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ที�ประชุม

ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 2/2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัจดัสรรผลกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรอง และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ตามรายละเอียด

ที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจดัสรรผลกาํไรไว้

เป็นทุนสาํรอง จาํนวน 10,500,000 บาท (สิบลา้นห้าแสนบาท) และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 

ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

  นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม เลขานุการฯรายงานต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อตัราหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั� งหมด 
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ถือหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ  

 มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ� นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2556  ตาม

รายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ระเบียบวาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 

 

 ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีรายงานการจดัสรรทุน

สาํรอง และการจ่ายเงินปันผล ซึ�งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องดว้ยบริษทัมีหน้าที�

ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และขอ้บงัคับของบริษทัที�ตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

โดย ณ สิ�นปี 2556 บริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 41,616,352.70 บาท (สี�สิบเอ็ดลา้นหกแสน

หนึ�งหมื�นหกพนัสามร้อยหา้สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค)์ ดงันั�น บริษทัตอ้งนาํผลกาํไรสุทธิประจาํปีดงักล่าว

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมของบริษทั จาํนวน 8,362,816.68 บาท (แปดลา้นสามแสนหกหมื�นสองพนั

แปดร้อยสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค)์ และนาํมาจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

โดยปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีทุนสาํรองตามกฎหมาย และบริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 105,000,000 บาท 

(หนึ� งร้อยห้าลา้นบาท) ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 2/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 

2557 เห็นสมควรที�จะจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรอง จาํนวน 10,500,000 บาท  (สิบลา้นห้า

แสนบาท) เพื�อให้ทุนสํารองมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกาํหนด 

ประธานฯ จึงเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรผลกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามจาํนวนดงักล่าว 

 ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั�น ประธานฯ แจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าจากการพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2556 เมื�อดาํเนินการหักกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ของบริษทัส่วนหนึ� งเพื�อ

นาํไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีดงักล่าวส่วนหนึ�งเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมายดงัที�เสนอขา้งตน้แลว้ บริษทัจะเหลือกาํไรสุทธิที�สามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
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โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุม

และ 
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 

รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

3. นายไกรสร จงเจริญพรสุข 

   โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี� 
รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที�ประชุมทราบและ

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีรูปแบบเดียว คือ การจ่ายเบี� ย

ประชุมกรรมการต่อครั� ง ซึ�งที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 2/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 

เคยอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นการจ่ายเบี�ยประชุมต่อครั� งแยกตามตาํแหน่ง ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

   ประธานกรรมการ  50,000 บาท / ครั� ง 
   กรรมการ   20,000 บาท / ครั� ง 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั� ง 
   กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครั� ง 

  และในกรณีที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวนัเดียวกนั ใหก้รรมการตรวจสอบไดรั้บเบี�ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั� งเดียว 

  หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณา

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที�เลขานุการฯ ชี� แจง โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น  
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ทั�งนี� เนื�องจากเป็นการออกจากตาํแหน่งในปีแรก จึงใชว้ิธีจบัสลาก ซึ�งผลการจบัสลาก

มีรายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

1. นายสมชาย ชาญพฒันากร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต  กรรมการ 

3. นายไกรสร จงเจริญพรสุข  กรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาเกณฑคุ์ณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบกราณ์ในดา้น 

ต่างๆและความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั�งผลการปฎิบติังานในตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล

แลว้ว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ( รวมทั�งมีการ

แกไ้ขเพิ�มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามพระราชบญัญติํหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ( รวมทั� งมีการแกไ้ขเพิ�มเติม ) กฎหมายอื�น 

และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตั� งกรรมการที�พน้จาก

ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั�ง 3 คน ไดแ้ก่ นายสมชาย ชาญพฒันากร นายวญัเทนันท์ เตชะมรกต และ นาย

ไกรสร จงเจริญพรสุข กลบัเขา้เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ�ง  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั� ง

กรรมการที�เสนอแต่งตั�งเป็นรายบุคคล และเลขานุการฯ ไดแ้ถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็น

มติดงันี�  

  มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั�งกรรมการที�ออกตามวาระทั�ง 3 ท่านไดแ้ก่ 

นายสมชาย ชาญพฒันากร นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต และ นายไกรสร จงเจริญพรสุข กลบัเขา้เป็นกรรมการ

ของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

 

1. นายสมชาย ชาญพฒันากร 

โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ทั�งนี�  นายสมชาย ชาญพฒันากร ซึ�งไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป 

อีกวาระหนึ�งนั�น มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระดว้ย 

 

2. นายวญัเทนันท์ เตชะมรกต 
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โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุม

และ 
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 

รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

3. นายไกรสร จงเจริญพรสุข 

   โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี� 
รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที�ประชุมทราบและ

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีรูปแบบเดียว คือ การจ่ายเบี� ย

ประชุมกรรมการต่อครั� ง ซึ�งที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 2/2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 

เคยอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็นการจ่ายเบี�ยประชุมต่อครั� งแยกตามตาํแหน่ง ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  

   ประธานกรรมการ  50,000 บาท / ครั� ง 
   กรรมการ   20,000 บาท / ครั� ง 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั� ง 
   กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครั� ง 

  และในกรณีที�มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวนัเดียวกนั ใหก้รรมการตรวจสอบไดรั้บเบี�ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั� งเดียว 

  หลงัจากที�มีการชี�แจงรายละเอียดเสร็จสิ�นแลว้ ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณา

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที�เลขานุการฯ ชี� แจง โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น  
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ทั�งนี� เนื�องจากเป็นการออกจากตาํแหน่งในปีแรก จึงใชว้ิธีจบัสลาก ซึ�งผลการจบัสลาก

มีรายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

1. นายสมชาย ชาญพฒันากร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต  กรรมการ 

3. นายไกรสร จงเจริญพรสุข  กรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาเกณฑคุ์ณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบกราณ์ในดา้น 

ต่างๆและความเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั�งผลการปฎิบติังานในตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล

แลว้ว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ( รวมทั�งมีการ

แกไ้ขเพิ�มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามพระราชบญัญติํหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ( รวมทั� งมีการแกไ้ขเพิ�มเติม ) กฎหมายอื�น 

และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตั� งกรรมการที�พน้จาก

ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั�ง 3 คน ไดแ้ก่ นายสมชาย ชาญพฒันากร นายวญัเทนันท์ เตชะมรกต และ นาย

ไกรสร จงเจริญพรสุข กลบัเขา้เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ�ง  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั� ง

กรรมการที�เสนอแต่งตั�งเป็นรายบุคคล และเลขานุการฯ ไดแ้ถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็น

มติดงันี�  

  มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั�งกรรมการที�ออกตามวาระทั�ง 3 ท่านไดแ้ก่ 

นายสมชาย ชาญพฒันากร นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต และ นายไกรสร จงเจริญพรสุข กลบัเขา้เป็นกรรมการ

ของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

 

1. นายสมชาย ชาญพฒันากร 

โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

ทั�งนี�  นายสมชาย ชาญพฒันากร ซึ�งไดรั้บเลือกตั�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป 

อีกวาระหนึ�งนั�น มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระดว้ย 

 

2. นายวญัเทนันท์ เตชะมรกต 
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ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจาํนวน 1,200,000 

บาท ต่อปี ค่าชี� แจงกระดาษทาํการกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) เป็นเงินจาํนวน 50,000 บาท รวมทั�งสิ�นเป็นเงินจาํนวน 1,250,000 บาท  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั� งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ 

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 8 พจิารณาอนุมตัยิกเลกิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและ

  พนักงานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ รายงานรายละเอียดเกี�ยวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน

และเลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่าไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� ง

ที� 2/2556 ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่

กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน  

  แต่เนื�องจากตามมาตราฐานบญัชีใหม่ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้งรับรู้ส่วนต่างระหว่างราคา

ยติุธรรมของใบสาํคณัแสดงสิทธิกบัราคาที�เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั จึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัในแต่ละงวดได ้ 

  ดงันั�นกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้ยกเลิกการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั

ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการและพนักงาน เพื�อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัยกเลิกการออก
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 ทั�งนี� ผูถื้อหุน้ท่านหนึ�งของบริษทัไดเ้สนอต่อที�ประชุมว่าในปี 2557 นี�  

บริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ตามระเบียบวาระที� 4 ขา้งตน้ 

จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการควรได้รับบาํเหน็จ นอกเหนือจากเบี� ยประชุมกรรมการเพื�อเป็นการตอบ

แทนที�คณะกรรมการไดด้าํเนินงานจนส่งผลใหบ้ริษทัมีผลประกอบการที�ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผูถื้อหุน้ได ้ดงันั�น จึงขอเสนอว่านอกเหนือจากเบี�ยประชุมที�เสนอขา้งตน้แลว้ใหค้ณะกรรมการทั�งคณะไดรั้บ

บาํเหน็จในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินปันผลที�ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในแต่ละปี แต่ทั�งนี� ไม่เกิน 1 เท่าของเบี� ย

ประชุมตลอดปีที�คณะกรรมการไดรั้บในปีนั�นๆ แต่ทั�งนี� ผลตอบแทนกรรมการทั�งหมดตอ้งไม่เกินกว่า 2 ลา้น

บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนดจาํนวนเงินบาํเหน็จภายใตก้รอบดงักล่าว และให้

จดัสรรบาํเหน็จดงักล่าวระหว่างกรรมการดว้ยกนัเอง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการในรูปแบบของเบี� ยประชุมและบาํเหน็จตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ โดยให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง โดยกรรมการท่านใดที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไดล้งทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมในครั� งนี�  ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี�  

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการใน

รูปแบบของเบี�ยประชุมและบาํเหน็จตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั� งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ) โดยไม่นับรวมเสียงของผู ้

ถือหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย ดงันี�  

 

รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดเกี�ยวกบัการแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ให้ที�ประชุมทราบและเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที�ประชุมทราบว่า

คณะกรรมการ ครั� งที� 1/2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2557 คือ บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั โดยนางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4475 และ/หรือ นายสมยศ 

วิวรรธน์อภินยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5476 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2557  
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ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจาํนวน 1,200,000 

บาท ต่อปี ค่าชี� แจงกระดาษทาํการกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) เป็นเงินจาํนวน 50,000 บาท รวมทั�งสิ�นเป็นเงินจาํนวน 1,250,000 บาท  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั� งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ 

  มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

และการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ 

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 8 พจิารณาอนุมตัยิกเลกิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและ

  พนักงานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน 

  ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ รายงานรายละเอียดเกี�ยวกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน

และเลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อที�ประชุมว่าไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� ง

ที� 2/2556 ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 ใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่

กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน  

  แต่เนื�องจากตามมาตราฐานบญัชีใหม่ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้งรับรู้ส่วนต่างระหว่างราคา

ยติุธรรมของใบสาํคณัแสดงสิทธิกบัราคาที�เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั จึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัในแต่ละงวดได ้ 

  ดงันั�นกรรมการบริษทัจึงเห็นควรให้ยกเลิกการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั

ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการและพนักงาน เพื�อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั  

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัยกเลิกการออก

 

8 
 

 ทั�งนี� ผูถื้อหุน้ท่านหนึ�งของบริษทัไดเ้สนอต่อที�ประชุมว่าในปี 2557 นี�  

บริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ตามระเบียบวาระที� 4 ขา้งตน้ 

จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการควรได้รับบาํเหน็จ นอกเหนือจากเบี� ยประชุมกรรมการเพื�อเป็นการตอบ

แทนที�คณะกรรมการไดด้าํเนินงานจนส่งผลใหบ้ริษทัมีผลประกอบการที�ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผูถื้อหุน้ได ้ดงันั�น จึงขอเสนอว่านอกเหนือจากเบี�ยประชุมที�เสนอขา้งตน้แลว้ใหค้ณะกรรมการทั�งคณะไดรั้บ

บาํเหน็จในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินปันผลที�ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในแต่ละปี แต่ทั�งนี� ไม่เกิน 1 เท่าของเบี� ย

ประชุมตลอดปีที�คณะกรรมการไดรั้บในปีนั�นๆ แต่ทั�งนี� ผลตอบแทนกรรมการทั�งหมดตอ้งไม่เกินกว่า 2 ลา้น

บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนดจาํนวนเงินบาํเหน็จภายใตก้รอบดงักล่าว และให้

จดัสรรบาํเหน็จดงักล่าวระหว่างกรรมการดว้ยกนัเอง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการในรูปแบบของเบี� ยประชุมและบาํเหน็จตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ โดยให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง โดยกรรมการท่านใดที�เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไดล้งทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมในครั� งนี�  ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี�  

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการใน

รูปแบบของเบี�ยประชุมและบาํเหน็จตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

โดยที�ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั� งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ) โดยไม่นับรวมเสียงของผู ้

ถือหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย ดงันี�  

 

รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 

ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

  ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ รายงานรายละเอียดเกี�ยวกบัการแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 ให้ที�ประชุมทราบและเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที�ประชุมทราบว่า

คณะกรรมการ ครั� งที� 1/2557 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2557 คือ บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั โดยนางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4475 และ/หรือ นายสมยศ 

วิวรรธน์อภินยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5476 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2557  
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สามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเป็นผูข้อและเห็นชอบใหที้�ประชุมพิจารณา 

ทั�งนี�  ตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (และตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) ประธานฯ 

จึงไดข้อความเห็นชอบจากที�ประชุมในการพิจารณาเรื�องนี�  ซึ�งผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�ง

ในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดไดเ้ห็นชอบใหมี้การพิจารณาเรื�องนี� 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการเสนอขาย

หุน้ที�ออกใหม่แก่ประชาชนของบริษทั เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึง

ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัต่อประชาชน

ทั �วไปเป็นครั� งแรก และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้เพื�อเสนอ

ขายใหแ้ก่ประชาชน (Initial Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2551 

เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั�งที�ได้

มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทัตาม

หนงัสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชื�อผกูพนับริษทัตามหนงัสือรับรองของบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว เช่น จาํนวนหุน้สามญัที�จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว 

ราคาที�เสนอขาย ระยะเวลาจองซื�อ และการชาํระเงินค่าหุน้ที�เสนอขาย เป็นตน้ และการเขา้เจรจา ตกลง ลง

นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง

ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว   

 มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่แก่

ประชาชน และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย 
กว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั� งหมด ทั� งนี�  ตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั (และตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนักงานตามโครงการเสนอ

ขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ 

  มติที�ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัยกเลิกการออกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการ

และพนกังานโดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี� ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีส่วนได้

เสียพิเศษ และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั�งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  

ระเบียบวาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 

  ประธานฯ ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่บริษทัไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 2/2556 ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 ใหด้าํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�ม

ทุนของบริษทัต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั� งแรก และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดด้าํเนินการมาเป็นลาํดบัแลว้นั�นและเบื�องตน้บริษทั

คาดว่าจะสามารถยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน กลต.”) ในวนัที� 12 มิถุนายน 2557  

  อยา่งไรก็ดี ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งไดรั้บมติโดยแจง้ชดัจากที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ซึ�งอนุมติัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวมาแลว้ไม่เกินหนึ�งปีจนถึงวนัยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน กลต. 

ซึ�งปัจจุบนัใกลที้�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ดงันั�น เพื�อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา

การตดัสินใจดงักล่าวอีกครั� ง และเพื�อความคล่องตวัในกรณีที�มีความจาํเป็นหรือเหมาะสมที�จะยื�นคาํขอ

อนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสาํนกังาน กลต. หลงัจากวนัที� 19 มิถุนายน 2557 ซึ�งจะเกิน

กาํหนดระยะเวลาหนึ�งปี ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่แก่

ประชาชนอีกครั� งในการประชุมครั� งนี�ดว้ย  

  ทั�งนี�  เลขานุการฯ ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมว่า การพิจารณาเรื�องนี�  ถือเป็นเรื�องอื�นนอกจากที�

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม การพิจารณาจึงตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งใน
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สามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเป็นผูข้อและเห็นชอบใหที้�ประชุมพิจารณา 

ทั�งนี�  ตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (และตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) ประธานฯ 

จึงไดข้อความเห็นชอบจากที�ประชุมในการพิจารณาเรื�องนี�  ซึ�งผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�ง

ในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดไดเ้ห็นชอบใหมี้การพิจารณาเรื�องนี� 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการเสนอขาย

หุน้ที�ออกใหม่แก่ประชาชนของบริษทั เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึง

ไดเ้สนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัต่อประชาชน

ทั �วไปเป็นครั� งแรก และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 95,000,000 หุน้เพื�อเสนอ

ขายใหแ้ก่ประชาชน (Initial Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2551 

เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั�งที�ได้

มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทัตาม

หนงัสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชื�อผกูพนับริษทัตามหนงัสือรับรองของบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว เช่น จาํนวนหุน้สามญัที�จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว 

ราคาที�เสนอขาย ระยะเวลาจองซื�อ และการชาํระเงินค่าหุน้ที�เสนอขาย เป็นตน้ และการเขา้เจรจา ตกลง ลง

นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง

ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว   

 มตทิี�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่แก่

ประชาชน และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย 
กว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั� งหมด ทั� งนี�  ตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั (และตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง จาํนวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนักงานตามโครงการเสนอ

ขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน ตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ทุกประการ 

  มติที�ประชุม  ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัยกเลิกการออกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการ

และพนกังานโดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี� ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผูถื้อหุ้นที�มีส่วนได้

เสียพิเศษ และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั�งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

  รวมจาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียง 325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นดว้ย จาํนวน   325,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จาํนวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  

ระเบียบวาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 

  ประธานฯ ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่บริษทัไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 2/2556 ของบริษทั เมื�อวนัที� 20 มิถุนายน 2556 ใหด้าํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�ม

ทุนของบริษทัต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั� งแรก และนาํหุน้ทั�งหมดของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดด้าํเนินการมาเป็นลาํดบัแลว้นั�นและเบื�องตน้บริษทั

คาดว่าจะสามารถยื�นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน กลต.”) ในวนัที� 12 มิถุนายน 2557  

  อยา่งไรก็ดี ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งไดรั้บมติโดยแจง้ชดัจากที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ซึ�งอนุมติัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวมาแลว้ไม่เกินหนึ�งปีจนถึงวนัยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน กลต. 

ซึ�งปัจจุบนัใกลที้�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ดงันั�น เพื�อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา

การตดัสินใจดงักล่าวอีกครั� ง และเพื�อความคล่องตวัในกรณีที�มีความจาํเป็นหรือเหมาะสมที�จะยื�นคาํขอ

อนุญาตเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสาํนกังาน กลต. หลงัจากวนัที� 19 มิถุนายน 2557 ซึ�งจะเกิน

กาํหนดระยะเวลาหนึ�งปี ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่แก่

ประชาชนอีกครั� งในการประชุมครั� งนี�ดว้ย  

  ทั�งนี�  เลขานุการฯ ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมว่า การพิจารณาเรื�องนี�  ถือเป็นเรื�องอื�นนอกจากที�

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม การพิจารณาจึงตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งใน
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : นางกนกพร ยงใจยทุธ 
Name: Mrs. Kanokporn Yongchaiyut 
อายุ : 47 ปี 
Age (Year) : 47 years 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล  
โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
Company: NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 6 มีนาคม 2556 
From Date 6 March 2013 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) ไมมี่ 
Number of shares held None 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) ไมมี่ 
percent of registered capital None 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา Drexel University Philadelphia, USA 
Master Degree Major MBA Finance 
ปริญญาตรี สาขา พาณิชย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / Chulalongkorn University 
Bachelor Degree Major Bachelor Degree, Faculty of Commerce and Accountancy 
2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2536 - 2542  
Year 1993 - 1999 

บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ธนชาติ มหาชน จํากดั 
Thanachart Securities Public Company Limited.

Investment Analysts 

2542 – 2545 
Year 1993 - 2002 

บริษัท เพอร์ไทย จํากดั 
Per Thai Company Limited 

Financial Controller 

2545 – 2555 
Year 2002 - 2012 

บริษัท เพอร์นอต การ์ด (ประเทศไทย) จํากดั 
Pernod Ricard Thailand 

Operation Manager 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 

12 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื� องอื�นใดเพื�อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ

กรรมการทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื�อเวลา 12.00 น. 

(ลงชื�อ)       ประธานที�ประชุม 

      (ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี) 

รับรองรายงานการประชุม 

ลงชื�อ________________________________ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม

   (นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม)               
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : นางกนกพร ยงใจยทุธ 
Name: Mrs. Kanokporn Yongchaiyut 
อายุ : 47 ปี 
Age (Year) : 47 years 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล  
โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
Company: NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 6 มีนาคม 2556 
From Date 6 March 2013 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) ไมมี่ 
Number of shares held None 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) ไมมี่ 
percent of registered capital None 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา Drexel University Philadelphia, USA 
Master Degree Major MBA Finance 
ปริญญาตรี สาขา พาณิชย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / Chulalongkorn University 
Bachelor Degree Major Bachelor Degree, Faculty of Commerce and Accountancy 
2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2536 - 2542  
Year 1993 - 1999 

บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ธนชาติ มหาชน จํากดั 
Thanachart Securities Public Company Limited.

Investment Analysts 

2542 – 2545 
Year 1993 - 2002 

บริษัท เพอร์ไทย จํากดั 
Per Thai Company Limited 

Financial Controller 

2545 – 2555 
Year 2002 - 2012 

บริษัท เพอร์นอต การ์ด (ประเทศไทย) จํากดั 
Pernod Ricard Thailand 

Operation Manager 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 

12 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื� องอื�นใดเพื�อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ

กรรมการทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื�อเวลา 12.00 น. 

(ลงชื�อ)       ประธานที�ประชุม 

      (ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี) 

รับรองรายงานการประชุม 

ลงชื�อ________________________________ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม

   (นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิ �ม)               
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : น.ส. พรทิพย์  แซล่ิ ม 
Name : Miss Porntip Sae-Lim 
อายุ (ปี) : 32 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Position : Director /  Vice President 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 14 ส.ค. 2557 
From Date 14 August 2014 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) 4,000,000 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) 0.95 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาตรี สาขา มหาลยัสยาม ศิลปะศาสตร์ / Siam University 
Bachelor Degree Major Bachelor of Arts 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2548 – 2550 
Year 2005 - 2007 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC CO LTD 

MARKETING 

2550 – 2556 
Year 2007 - 2013 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC CO LTD 

MARKETING MENAGER 

2556 - 2557  
Year 2013 - 2014 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC PCL 

MARKETING MENAGER 

2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC PCL 

DIRECTOR / 
VICE PRESIDENT 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง - 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : น.ส. เนติรัด สงัข์งาม 
Name : Miss Netirad Sang-ngam 
อายุ (ปี) : 48 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Position : Director /  Vice President 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 2 เมษายน 2550 
Form Date 2 April 2007 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) 4,000,000 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) 0.95% 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University 
Bachelor Degree Major การบญัชี / Bachelor of Accountancy 
2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Thai Institute of Director 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 
Year Company Position 

2536 – 2538 
1993 - 1995 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting 

Manager 
2538 - 2550 
1995 - 2007 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting 

Manager 
2550 – ปัจจบุนั 
2007 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited 

กรรมการ/ 
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Director / Vice President 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : น.ส. พรทิพย์  แซล่ิ ม 
Name : Miss Porntip Sae-Lim 
อายุ (ปี) : 32 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Position : Director /  Vice President 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 14 ส.ค. 2557 
From Date 14 August 2014 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) 4,000,000 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) 0.95 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาตรี สาขา มหาลยัสยาม ศิลปะศาสตร์ / Siam University 
Bachelor Degree Major Bachelor of Arts 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2548 – 2550 
Year 2005 - 2007 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC CO LTD 

MARKETING 

2550 – 2556 
Year 2007 - 2013 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC CO LTD 

MARKETING MENAGER 

2556 - 2557  
Year 2013 - 2014 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC PCL 

MARKETING MENAGER 

2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTIC PCL 

DIRECTOR / 
VICE PRESIDENT 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 2/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง - 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือเพือเป็นกรรมการ 
ชือ : น.ส. เนติรัด สงัข์งาม 
Name : Miss Netirad Sang-ngam 
อายุ (ปี) : 48 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Position : Director /  Vice President 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 2 เมษายน 2550 
Form Date 2 April 2007 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) 4,000,000 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) 0.95% 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University 
Bachelor Degree Major การบญัชี / Bachelor of Accountancy 
2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) Thai Institute of Director 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 
Year Company Position 

2536 – 2538 
1993 - 1995 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting 

Manager 
2538 - 2550 
1995 - 2007 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting 

Manager 
2550 – ปัจจบุนั 
2007 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited 

กรรมการ/ 
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
Director / Vice President 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 
Year Company Position 

2540 – 2544 
Year 1997 – 2001 

Credit  Agricole Indosuez FVP & Treasurer 

2544 – 2546 
Year 2001 - 2003 

Credit  Agricole Indosuez SVP & Treasurer 

2546 - 2554  
Year 2003 - 2011 

การประปานครหลวง 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 

CFO 

2554 – 2555 
Year 2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ชือ : นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด 
Name : Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อายุ (ปี) : 54 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee Chairman 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
From Date 21 February 2013 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) - 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) - 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ / 

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

สาขา 
Major 

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

2556 อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2526 – 2527 
Year 1983 - 1984 

FMA Corporation Thailand Sales Representative 

2529 - 2532  
Year 1986 - 1989 

Krung Thai Bank Spot Dealer 

2532 – 2535 
Year 1989 - 1991 

Krung Thai Bank Chief of Corporate 

2535 – 2538 
Year 1992 – 1995 

Indosuez Bank Chief of Corporate 

2538 – 2539  
Year 1995 – 1996 

Indosuez Bank Deputy Treasurer 
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 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 
Year Company Position 

2540 – 2544 
Year 1997 – 2001 

Credit  Agricole Indosuez FVP & Treasurer 

2544 – 2546 
Year 2001 - 2003 

Credit  Agricole Indosuez SVP & Treasurer 

2546 - 2554  
Year 2003 - 2011 

การประปานครหลวง 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 

CFO 

2554 – 2555 
Year 2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

การเข้าประชุมในปี 2557 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7ครั ง 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1ครั ง 

 บริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)

ประวัตโิดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ชือ : นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด 
Name : Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อายุ (ปี) : 54 ปี 
Age (Year) 
ปัจจุบันดํารงตาํแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee Chairman 
ชือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ 
จํากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั งแต่วันที 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
From Date 21 February 2013 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน (หุ้น) - 
Number of shares held 
คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) - 
percent of registered capital 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ / 

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

สาขา 
Major 

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

2556 อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การทาํงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชือบริษัท ตําแหน่ง 

Year Company Position 
2526 – 2527 
Year 1983 - 1984 

FMA Corporation Thailand Sales Representative 

2529 - 2532  
Year 1986 - 1989 

Krung Thai Bank Spot Dealer 

2532 – 2535 
Year 1989 - 1991 

Krung Thai Bank Chief of Corporate 

2535 – 2538 
Year 1992 – 1995 

Indosuez Bank Chief of Corporate 

2538 – 2539  
Year 1995 – 1996 

Indosuez Bank Deputy Treasurer 
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 คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 2558 ในวนัองัคารที 28 
เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 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  2015 
Tuesday  April 28,  2015 at 09.00 a.m. registration at 08:30 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

  กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทําเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
(แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
เขียนที ....................................................................... 
Written at 
วนัที ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
Date   Month   Year 

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง........................................................................  
Address Road Tambol / Khwaeng 
อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  
Amphur / Khet Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั( มหาชน ) 
being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี  
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 5) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 5) 

 กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
 ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ............................................. 
  Name    age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code      or 

 หรือ (Or)  
1. ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ............................................. 

  Name   age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code  or 

2. ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ........................................... 
  Name   age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province Postal Code  

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิงทีส่งมาด้วย 6 
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 คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 2558 ในวนัองัคารที 28 
เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 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  2015 
Tuesday  April 28,  2015 at 09.00 a.m. registration at 08:30 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

  กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทําเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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2. ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ........................................... 
  Name   age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province Postal Code 

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวัน
องัคารที 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซตีิ ทาวเวอร์ ชั น 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 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  2015 
Tuesday  April 28,  2015 at 09.00 a.m. registration at 08:30 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
Agenda Item 1  Approval of the Minutes of the 20xx Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

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

Agreed Disagreed Abstained 

  วาระที   2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 
Agenda Item 2  To Acknowledge the 20xx Interim Dividend Payment 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ นสุดวันที 31 
ธันวาคม 2557 

Agenda Item 3  Consideration to approve xxx 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที  4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 7 
Agenda Item 4 Consideration to approve xxx  

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

Agreed Disagreed Abstained 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

เขียนที ....................................................................... 
Written at 

วนัที ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
Date    Month    Year 

 (1) ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที........................      ถนน......................................................       ตําบล/แขวง........................................................................  
Address Road Tambol / Khwaeng 

อําเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  
Amphur / Khet Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั( มหาชน ) 
being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี  
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

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

3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วย 5) 
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 5) 

 กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
 ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ............................................. 
  Name    age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code      or 

 หรือ (Or)  
1. ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ............................................. 

  Name   age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code  or 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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2. ชือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี   อยู่บ้านเลขที ........................................... 
  Name   age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province Postal Code 

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวัน
องัคารที 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซตีิ ทาวเวอร์ ชั น 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 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  2015 
Tuesday  April 28,  2015 at 09.00 a.m. registration at 08:30 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 
Agenda Item 1  Approval of the Minutes of the 20xx Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

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

Agreed Disagreed Abstained 

  วาระที   2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 
Agenda Item 2  To Acknowledge the 20xx Interim Dividend Payment 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ นสุดวันที 31 
ธันวาคม 2557 

Agenda Item 3  Consideration to approve xxx 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที  4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนสํารอง และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 7 
Agenda Item 4 Consideration to approve xxx  

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

Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือง
ใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
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. 

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

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.

3. กรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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.

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

วาระที  5 พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 
Agenda Item 5 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 
วาระที 6 พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 6 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item 7 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที 8 พจิารณาแก้ไขเพิมเตมิข้อบังคับของบริษัทเรืองการซื อหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงนิ  
Agenda Item 8 Other Matters (If any)  

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที  พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9 Other Matters (If any)

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

Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือง
ใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
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. 

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

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

  ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.

3. กรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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.

ผู้ทีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

วาระที  5 พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 
Agenda Item 5 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 
วาระที 6 พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 6 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item 7 Other Matters (If any)    

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที 8 พจิารณาแก้ไขเพิมเตมิข้อบังคับของบริษัทเรืองการซื อหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงนิ  
Agenda Item 8 Other Matters (If any)  

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

Agreed Disagreed Abstained 

วาระที  พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9 Other Matters (If any)

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

Agreed Disagreed Abstained 



32

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

ลงชือ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(........................................................) 
วนัที/Date…………………………….. 

ลงชือ/Signed………………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(........................................................) 
วนัที/Date…………………………….. 

ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสตกิส์ จํากดั( มหาชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัองัคารที 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซตีิ ทาว
เวอร์ ชั น 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลาและสถานทีอืนด้วย 

For the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders  2015 on Tuesday  April 28,  2015 at 09.00 a.m. registration at 08:30 a.m at 
The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 

วาระที  …………………. เรือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Favor Against Abstain 

วาระที  …………………. เรือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Favor Against Abstain 

วาระที  …………………. เรือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Favor Against Abstain 

วาระที  …………………. เรือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง

Favor Against Abstain 
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