


                        วนัที� 24 มีนาคม 2561 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน ) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.   สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

 2. รายงานประจําปีและงบการเงินประจําปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

  (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมลู CD-ROM) 

 3. ประวตัิผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ 

 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 5. เอกสารและหลักฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ 

 6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการอสิระ 

  ที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. (พร้อมใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.)  

 8. แผนที�สถานที�จดัการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจะจดัให้มีการ

ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 วนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั 

อาคารสาทรซตีิ �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี � 

ระเบียบวาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ได้จัดขึ �นวันที� 12 มิถุนายน 2560 โดยได้มีการ

จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั �งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

ซึ�งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�

กฎหมายมีสําเนารายงานการประชุมตามที�แนบมาพร้อมกันนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

รายงานการประชมุฉบับดงักลา่ว  

   กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานประจําปีของคณะกรรมการเกี�ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

ปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั �ง

นี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ทั �งนี �วาระนี �เป็น

เรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ต้องมีการลงมติ  
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ระเบียบวาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว สรุปสาระสําคญั

ได้ดงันี � 

   สินทรัพย์รวม         679,436,801   บาท 

   หนี �สินรวม         428,870,820   บาท 

   รายได้รวม                      988,585,339   บาท 

   กําไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                   (9,846,292)   บาท 

   โดยมีรายละเอยีดตามที�ปรากฏในสําเนางบการเงิน ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั �งนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 ) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็น

เป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีบญัชสิี �นสดุวันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งเป็นการรายงานถึง

กิจกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ �นในรอบปีบัญชีที�ผ่านมา ที�ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

   กฏหมายบญัญติัว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 4  พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย 

                  และการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ)มาตรา 116 และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้

เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สทุธิหลงัหักทนุสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้ว ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�น

ใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั �งนี � การดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุต่อผู้ ถือหุ้น   

บริษัทฯมีผลประกอบการ กําไรสุทธิ ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

4,541,773.47 บาท (สี�ล้านห้าแสนสี�หมื�นหนึ�งพนัเจด็ร้อยเจด็สิบสามบาทสี�สิบเจด็สตางค)์ 

โดย ณ. ปัจจบุันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสน

บาทถ้วน) คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 157,500,000 บาท (หนึ�ง
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ระเบียบวาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว สรุปสาระสําคญั

ได้ดงันี � 

   สินทรัพย์รวม         679,436,801   บาท 

   หนี �สินรวม         428,870,820   บาท 

   รายได้รวม                      988,585,339   บาท 

   กําไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                   (9,846,292)   บาท 

   โดยมีรายละเอยีดตามที�ปรากฏในสําเนางบการเงิน ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั �งนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 ) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็น

เป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีบญัชสิี �นสดุวันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งเป็นการรายงานถึง

กิจกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ �นในรอบปีบัญชีที�ผ่านมา ที�ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว 

   กฏหมายบญัญติัว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 4  พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย 

                  และการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ)มาตรา 116 และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้

เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สทุธิหลงัหักทนุสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้ว ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�น

ใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั �งนี � การดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสดุต่อผู้ ถือหุ้น   

บริษัทฯมีผลประกอบการ กําไรสุทธิ ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

4,541,773.47 บาท (สี�ล้านห้าแสนสี�หมื�นหนึ�งพนัเจด็ร้อยเจด็สิบสามบาทสี�สิบเจด็สตางค)์ 

โดย ณ. ปัจจบุันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสน

บาทถ้วน) คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 157,500,000 บาท (หนึ�ง

 

ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)   

ดงันั �นเพื�อให้เป็นตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไข

เพิ�มเตมิ) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงต้อง

จัดสรรกําไรบางส่วนเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเพิ�ม จํานวน 227,088.67 บาท (สอง

แสนสองหมื�นเจด็พนัแปดสิบแปดบาทหกสบิเจ็ดสตางค์) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.14 ของทนุ

จดทะเบียนปัจจุบนั 157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบเจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื�อให้

เงินทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัท จากปัจจุบนัที�มีจํานวน 10,500,000 บาท (สิบล้าน

ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นจํานวน 10,727,088.67 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื�นเจ็ดพนัแปด

สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)์ ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.81 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 

157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือกําไรสทุธิจํานวน 

4,314,684.80 บาท  (สี�ล้านสามแสนหนึ�งหมื�นสี�พนัหกร้อยแปดสิบสี�บาทแปดสิบสตางค์) 

ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต  

กําไรสุทธิ ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน    4,541,773.47 บาท 

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน       227,088.67 บาท 

คงเหลือกําไรสทุธิจํานวน                  4,314,684.80 บาท 

(เพื�อใช้หมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็น

เงินทุนสํารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 

เนื�องจากบริษัทต้องจัดสรรกําไรบางส่วนเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

227,088.67 บาท คงเหลือกําไรสะสมจํานวน  4,314,684.80 บาท ให้ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคํานึงถึงประโยชน์

สงูสุดต่อผู้ ถือหุ้น  

กฎหมายบญัญติัว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 5  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ มหาชน จํากัด มาตรา 36 และตามกฎข้อบงัคับของ

บริษัทข้อที� 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําปี จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด และกรรมการผู้ออกจาก

ตําแหน่งไปนั �นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปีครั �งนี � กรรมการผู้ ที�จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ มีทั �งหมด 3 ท่านดงัรายนาม

ต่อไปนี �  
1. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 
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2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง  

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคณุสมบตัิ

เหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที�ตั �งแต่วันที� 13 

พฤศจิกายน 2560 – 29 ธันวาคม 2560 ตามหลกัเกณฑที์�ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื�อมายังบริษัทฯ ทั �งนี �เนื�องจากกรรมการที�พ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระในครั �งนี � มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ 

อีกทั �งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั �งมี

คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที�ดีต่อองค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 

อันเป็นประโยชนต่์อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ�งบุคคลที�ได้เสนอชื�อในครั �งนี �ผ่าน

กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวม

กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม ดงันั �นที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควร ให้เลือกตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่าน ที�ออกจากตําแหน่งตาม

วาระให้กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ�ง  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุัติเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในครั �งนี � ทั �งนี �กรรมการได้พิจารณาแล้ว

ว่าบุคคลผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อทั �ง 3 ท่าน เป็นบคุคลที�เหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามที�กฎหมาย

กําหนด อกีทั �งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขา

ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯได้ 

คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ สมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั �งกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั �งนี � กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยสรุปรายชื�อได้ดังนี � (สิ�งที�แนบมาด้วยลําดบัที� 3) 

1. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 ระบวุ่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี � 

     (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับ

การเลือกตั �งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี 

ให้ประธานที�ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาดและเพื�อการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั �ง

กรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เป็นรายบคุคล 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ

ธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกับบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี �  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2561 

(เบี �ยประชุม / ครั �ง) 

ปี 2560 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

1. คณะกรรมการบริษัท   

     - ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

     - กรรมการ 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

    - ประธานกรรมการ 20,000 30,000 

    - กรรมการ 10,000 20,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 
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2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง  

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคณุสมบตัิ

เหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที�ตั �งแต่วันที� 13 

พฤศจิกายน 2560 – 29 ธันวาคม 2560 ตามหลกัเกณฑที์�ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื�อมายังบริษัทฯ ทั �งนี �เนื�องจากกรรมการที�พ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระในครั �งนี � มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ 

อีกทั �งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั �งมี

คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที�ดีต่อองค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 

อันเป็นประโยชนต่์อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ�งบุคคลที�ได้เสนอชื�อในครั �งนี �ผ่าน

กระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวม

กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม ดงันั �นที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควร ให้เลือกตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่าน ที�ออกจากตําแหน่งตาม

วาระให้กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ�ง  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุัติเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระในครั �งนี � ทั �งนี �กรรมการได้พิจารณาแล้ว

ว่าบุคคลผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อทั �ง 3 ท่าน เป็นบคุคลที�เหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามที�กฎหมาย

กําหนด อกีทั �งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขา

ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯได้ 

คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ สมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั �งกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั �งนี � กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยสรุปรายชื�อได้ดังนี � (สิ�งที�แนบมาด้วยลําดบัที� 3) 

1. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 ระบวุ่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี � 

     (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับ

การเลือกตั �งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี 

ให้ประธานที�ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาดและเพื�อการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั �ง

กรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เป็นรายบคุคล 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ

ธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกับบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี �  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2561 

(เบี �ยประชุม / ครั �ง) 

ปี 2560 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

1. คณะกรรมการบริษัท   

     - ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

     - กรรมการ 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

    - ประธานกรรมการ 20,000 30,000 

    - กรรมการ 10,000 20,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2561 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

ปี 2560 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

5. คณะกรรมการบริหาร 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ - 450,000 

ผลประโยชน์อื�นใด - - 

หมายเหต ุ:   ค่าตอบแทนส่วนที�เหลือจากค่าเบี �ยประชมุจะจัดสรรเป็นค่าบําเหน็จกรรมการ  

                    รายละเอียดค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วย 2) 

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

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

บริษัทฯได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯมีรูปแบบเดยีวคือการจ่ายเบี �ยประชมุกรรมการต่อครั �ง แยก

ตามตําแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2560 จึงเสนอขอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการสําหรับปี 2561 ในอัตราเดิมตามที�เสนอโดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 

2,000,000 บาท ทั �งนี �การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการ

กลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจาก

ที�ประชุมคณะกรรมการแล้ว  

กฎหมายบญัญตัิว่า มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงสองในสามของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที� 7  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนด

ว่า “ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบ

บญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทั �งนี �ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากคณุสมบตัิ คณุภาพ ความอสิระในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ ความพร้อมของบคุคลากร รวมทั �งมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับอยู่

ในเกณฑ์ที�ดีตลอดมา เมื�อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จงึได้

คดัเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึ�งมีคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีจด

ทะเบียนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ปี 2561 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

ปี 2560 

(เบี �ยประชุม / ครั�ง) 

5. คณะกรรมการบริหาร 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ - 450,000 

ผลประโยชน์อื�นใด - - 

หมายเหต ุ:   ค่าตอบแทนส่วนที�เหลือจากค่าเบี �ยประชมุจะจัดสรรเป็นค่าบําเหน็จกรรมการ  

                    รายละเอียดค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วย 2) 

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

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

บริษัทฯได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯมีรูปแบบเดยีวคือการจ่ายเบี �ยประชมุกรรมการต่อครั �ง แยก

ตามตําแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2560 จึงเสนอขอให้ที�ประชุม

พิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการกําหนดค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการสําหรับปี 2561 ในอัตราเดิมตามที�เสนอโดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 

2,000,000 บาท ทั �งนี �การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการ

กลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจาก

ที�ประชุมคณะกรรมการแล้ว  

กฎหมายบญัญตัิว่า มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงสองในสามของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที� 7  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนด

ว่า “ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบ

บญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทั �งนี �ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากคณุสมบตัิ คณุภาพ ความอสิระในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ ความพร้อมของบคุคลากร รวมทั �งมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับอยู่

ในเกณฑ์ที�ดีตลอดมา เมื�อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จงึได้

คดัเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึ�งมีคณุสมบตัผิู้สอบบญัชีจด

ทะเบียนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2561 

และเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั �งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �ง

บคุคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2561 รายละเอยีดดงันี � 

1. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

2. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ    

3. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสวุรรณกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3516 และ/หรือ                                                                                                                         

4. นายโสภณ   เพิ�มศิริวัลลภ     ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ        

5. นางกิ�งกาญจน์    อัศวรังสฤษฎ ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ    

6. นางสาวพิมพ์ใจ    มานิตขจรกิจ     ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ    

7. นางสาวสมุนา   พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

โดยให้ผู้ ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ�งมีอํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั �งนี �ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตาม

ประกาศของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที�ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

แทนได้ ทั �งนี �ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั �น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกับบุคคล

ดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด   

โดยจํานวนปีที�บริษัท สํานกังาน อวีาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที� 

1 (ตั �งแต่ปี 2560) และเพื�อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่า

สอบบัญชีปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดงันี �  

รายละเอียด  

(หน่วย : บาท) 

2561 

(ปีที�เสนอ) 

2560 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 

- ค่าสอบบัญชีประจําปี  

- ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 

- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 

- ค่าตรวจสอบยอดยกมา 

- ค่าบริการอื�น (Non – Audit Fee) 

 

1,500,000 

750,000 

390,000 

- ไม่มี- 

- ไม่มี- 

 

1,310,000 

690,000 

300,000 

            150,000 

- ไม่มี- 

รวมทั�งสิ �น 2,640,000 2,450,000 

ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าสอบบญัชีปี 2561 เป็นจํานวน 2,640,000 บาท โดยค่าตรวจสอบ

บญัชีที�เพิ�มขึ �นเนื�องจากบริษัท มีการพฒันาโครงการธุรกิจเพิ�มขึ �น ส่งผลให้ปริมาณงานสอบ

ทานและงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ�มขึ �นจากปีก่อน ทั �งนี �บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โล

จิสตกิส ์ จํากดั / บริษัท เลเจนด ์ ชิปปิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด  / บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด 

จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 
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เช่นเดียวกนั โดยมีค่าสอบบญัชีปี 2560 เท่ากับ 1,880,000 บาท และปี 2561 เท่ากับ 

1,750,000 บาท สําหรับบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

/ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีบริษัท Assurance Partners 

LLP. ในประเทศสิงคโปร์ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจดัทํางบการเงิน

ดงักล่าวได้ทนัตามกําหนดเวลา  

กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 8   พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท 

จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจด

ทะเบียนที�ยังไม่มไิด้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ

0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 

1 (NCL-W1) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ยังมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน  146,347,262 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0 . 2 5  บาท ซึ�งจัดสรรไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ตามมตทิี�

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า ควรเสนอที�ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น

เพื�อ พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 

157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�ยังมิได้นํา

ออกจําหน่ายจํานวน146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที�คงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”)  

   กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� ของผู้

มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง  

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ 

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไข

เพิ�มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั �ง หมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง มาประชุม และมี

สิทธิออกเสียง”  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจํานวน 157,500,000 บาท เป็นจํานวน 120,913,184.50 

บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี � 
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เช่นเดียวกนั โดยมีค่าสอบบญัชีปี 2560 เท่ากับ 1,880,000 บาท และปี 2561 เท่ากับ 

1,750,000 บาท สําหรับบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

/ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีบริษัท Assurance Partners 

LLP. ในประเทศสิงคโปร์ โดยคณะกรรมการจะดแูลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจดัทํางบการเงิน

ดงักล่าวได้ทนัตามกําหนดเวลา  

กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 8   พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท 

จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจด

ทะเบียนที�ยังไม่มไิด้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ

0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 

1 (NCL-W1) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ยังมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน  146,347,262 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0 . 2 5  บาท ซึ�งจัดสรรไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ตามมตทิี�

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า ควรเสนอที�ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น

เพื�อ พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 

157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�ยังมิได้นํา

ออกจําหน่ายจํานวน146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที�คงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”)  

   กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� ของผู้

มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง  

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ 

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไข

เพิ�มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั �ง หมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง มาประชุม และมี

สิทธิออกเสียง”  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจํานวน 157,500,000 บาท เป็นจํานวน 120,913,184.50 

บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี � 

 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  120,913,184.50 บาท  (หนึ�งร้อยยี�สิบล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�นสามพันหนึ�ง 

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น       146,347,262 หุ้น     (หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านสามแสนสี�หมื�นเจ็ดพนั 

สองร้อยหกสิบสองหุ้น) 

     มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ       146,347,262 หุ้น     (หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านสามแสนสี�หมื�นเจ็ดพนั 

           สองร้อยหกสิบสองหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

   กฎหมายบญัญตัิว่า วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้

มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

ระเบียบวาระที� 10  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบุคคลอื�น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง

ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 7 ทั �งนี � หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้องนํามามอบต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อน

เริ�มการประชุม   

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  ลงชื�อ                      กรรมการ 

                                                                                                         นายกร ทัพพะรังสี 

                          ประธานกรรมการ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครั �งที� 1/2560 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน )  

วัน เวลา และสถานที� 

การประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน) 

ได้จดัขึ �นเมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ. บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี          ประธานกรรมการ 

2. นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นางจิตรมณี สุวรรณภมูิ  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. พลเอก พอพล มณีรินทร์  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล  กรรมการ 

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต  กรรมการ 

7. นางสาวเนติรัด สังข์งาม  กรรมการ 

8. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ �สทุศัน ์         ผู้อํานวยการแผนกการเงินและบัญชี /  

      ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี 

2. นางสาวรัชนี เหล่าสาครชยั    เลขานกุารบริษัท / ผู้ บันทกึรายงานการประชมุ 

3. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก   ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

กรรมการที�ลาประชุม 

1. นางนารี บุญธีรวร  กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

เริ�มการประชุมเวลา 10.00น. 

  การประชมุครั �งนี �มี ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่

การประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน )  (“บริษัทฯ”) 

(“ที�ประชมุ”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ เป็นพิธีกรที�ประชมุ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์

แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี � (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)  

  มาประชมุด้วยตนเอง 31 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 157,621,240 หุ้น 

  รับมอบฉันทะ  34 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 130,157,525 หุ้น 

   รวม  65 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 284,778,765 หุ้น 

       คดิเป็นร้อยละ              67.8045 % 

  ซึ�งนับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 284,778,765 หุ้นคดิเป็นจํานวนหุ้นร้อยละ 67.8045 %ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ�งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทหมวดที� 6 ว่า

ด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อที� 35 ซึ�งกําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ที�มีสิทธิในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ใน

วนัที� 23 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน ในวนัที� 24 พฤษภาคม 2560 ปรากฏวา่มีผู้ถือหุ้นจํานวน 2,627 ราย รวมจํานวน 

420,000,000 หุ้น 

  พิธีกรแนะนําประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี � 

 1. ฯพณฯ ท่าน กร  ทัพพะรังส ี ประธานกรรมการ 

 2. นายพงศ์พนัธ์  คงกําเหนิด  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  

      ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

      และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 3. นางจิตรมณี  สุวรรณพลู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 4. พลเอก พอพล มณีรินทร์  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 5. นายกิตติ  พัวถาวรสกุล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 6. นายวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมการ 

 7. นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม  กรรมการ 

 8. นางสาวพรทิพย์  แซ่ลิ �ม  กรรมการ 

 9. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี     

      และผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 

  ทั �งนี � นางนารี บญุธีรวร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ติดภารกิจสําคญั จึงไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้  

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด  ( มหาชน )  จากนั �นพิธีกรได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ

ตวัแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทําหน้าที�อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูต้องของการนบัคะแนน ซึ�งมี นายพิร์ภธูนญั ปิ� นนิธิรัตน์ 

ผู้ถือหุ้นยกมือเพื�อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน 

  พิธีกรได้แจ้งให้ประชมุทราบว่าเนื�องจากบริษัทได้คํานงึถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื�อเป็นการ

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ด ีเกี�ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

1. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ�งมีข้อมลูโดยสังเขปที�แจ้งไว้ในหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7) 

2. บริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเกี�ยวกับการประชมุครั �งนี �แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดงันี �  

2.1 บริษัทฯได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์  

2.2 ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั �งแต่วนัที� 19 พฤษภาคม 2560 (ล่วงหน้า 24 วนั) เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อสามารถตอบ

คําถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั�วถึง 
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ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ที�มีสิทธิในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ใน

วนัที� 23 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน ในวนัที� 24 พฤษภาคม 2560 ปรากฏวา่มีผู้ถือหุ้นจํานวน 2,627 ราย รวมจํานวน 

420,000,000 หุ้น 

  พิธีกรแนะนําประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี � 

 1. ฯพณฯ ท่าน กร  ทัพพะรังส ี ประธานกรรมการ 

 2. นายพงศ์พนัธ์  คงกําเหนิด  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  

      ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

      และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 3. นางจิตรมณี  สุวรรณพลู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 4. พลเอก พอพล มณีรินทร์  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 5. นายกิตติ  พัวถาวรสกุล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 6. นายวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมการ 

 7. นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม  กรรมการ 

 8. นางสาวพรทิพย์  แซ่ลิ �ม  กรรมการ 

 9. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี     

      และผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี 

  ทั �งนี � นางนารี บญุธีรวร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ติดภารกิจสําคญั จึงไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้  

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด  ( มหาชน )  จากนั �นพิธีกรได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ

ตวัแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทําหน้าที�อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูต้องของการนบัคะแนน ซึ�งมี นายพิร์ภธูนญั ปิ� นนิธิรัตน์ 

ผู้ถือหุ้นยกมือเพื�อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน 

  พิธีกรได้แจ้งให้ประชมุทราบว่าเนื�องจากบริษัทได้คํานงึถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื�อเป็นการ

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ด ีเกี�ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

1. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ�งมีข้อมลูโดยสังเขปที�แจ้งไว้ในหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7) 

2. บริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเกี�ยวกับการประชมุครั �งนี �แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดงันี �  

2.1 บริษัทฯได้จดัส่งหนังสือเชญิประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์  

2.2 ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั �งแต่วนัที� 19 พฤษภาคม 2560 (ล่วงหน้า 24 วนั) เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อสามารถตอบ

คําถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั�วถงึ 
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2.3 บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ระหวา่งวนัที� 24 -26 พฤษภาคม 2560 

  เพื�อเป็นการให้การประชุมดําเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบถึงระเบียบการ

ประชมุ หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนโดยมีสําระสําคญัดงันี � 

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที� 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสยีง

และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ถือหุ้นคนนั �นไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออก

เสียงเลือกตั �งกรรมการข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 

สําหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี �   

วาระที� 1, วาระที� 2.2 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน  

วาระที� 2.1 จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสยีงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินี � 

โดยในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ใช้การนบัคะแนนเสยีงด้วยการใช้ Barcode 

สําหรับการลงมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดําเนินการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี � 

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย สําหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถ

ออกเสยีงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที�มีหรือตามจํานวนหุ้นที�ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียงโดยในการ

ออกเสยีงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที�แต่งตั �งให้คสัโตเดยีน

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบใุนหนังสือมอบ

ฉันทะ ทั �งนี �ในการประชุมครั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทําเครื�องหมาย

ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทั �งลงลายมือชื�อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที�ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ �น และส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที�นบัคะแนน  

ส่วนท่านที�เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื�อในบตัร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที�จะเก็บบัตร

ลงคะแนนที�เห็นด้วยภายหลงัจากเสร็จสิ �นการประชุมซึ�งจะมีกล่องรับบตัรอยู่บริเวณประตทูางออก  

3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบไุว้

ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั �น ส่วนผู้ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั �น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน

ผู้ถือหุ้นบันทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมตติามวาระไว้แล้ว 

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที�ออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสยีงเท่านั �นจากนั �นจะนํา

คะแนนเสยีงดังกล่าวหกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที�เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียง

ที�เห็นด้วยในวาระนั �น ๆ 

5. เนื�องจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั �น ๆ จงึอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมีผู้ถือหุ้น

และจํานวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามาเพิ�มเตมิ หาก

ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที�จะออกจากที�ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงคที์�จะลงคะแนนเสยีงใน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

วาระที�เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซน็ชื�อให้กับเจ้าหน้าที�ที�จุดลงทะเบียนเพื�อหักออกจากฐานคะแนน

เสียงในที�ประชมุ 

6. บตัรเสยี ได้แก่บัตรที�มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที�มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื�อ

กํากับบริเวณที�ขีดฆ่านั �น หรือกรณีที�มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทําได้เฉพาะคัสโตเดยีนเท่านั �น กรณี

บตัรเสยีจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ) 

7. เมื�อเสร็จสิ �นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที�ประชมุรบัทราบทนัทีที�ทําการรวบรวมคะแนนเสร็จ 

โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละของผู้ ถือหุ้นตาม

มติที�ต้องใช้ 

8. การประชมุในวันนี �จะดําเนินการประชมุตามลําดับวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนําเสนอ

ข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคําถามในระเบียบวาระนั �น ๆ ผู้ เข้าร่วมประชุม

ท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คําถามให้ยกมือขึ �น เมื�อท่านประธานอนญุาตแล้ว ให้แจ้งชื�อ นามสกุลพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือ

หุ้นที�มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคําถามค่ะ หากจะเสนอหรือถามเรื�องอื�น ๆ ที�ไม่

เกี�ยวข้องกับวาระการประชมุนั �น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชุมจบวาระที� 2.2 แล้ว 

   จากนั �นพิธีกรจงึเปิดประชุม โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี �  

ระเบียบวาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560   

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัขึ �นวนัที� 26 เมษายน 

2560 โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันับตั �งแต่วนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งได้ส่งให้

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  โดยได้ส่งสําเนารายงานการ

ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1 จึงได้เสนอให้ที�ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย

ลําดับที� 1   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกับรายงานการประชมุสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2560 ดังกล่าว ทั �งนี �เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอยีดตามที�เสนอ 

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ  

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

  รวมจํานวนเสยีง   284,939,976 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นด้วย จํานวน   284,939,976 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย จํานวน                -             เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จํานวน                      -             เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี   จํานวน          -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

วาระที�เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซน็ชื�อให้กับเจ้าหน้าที�ที�จุดลงทะเบียนเพื�อหักออกจากฐานคะแนน

เสียงในที�ประชมุ 

6. บตัรเสยี ได้แก่บัตรที�มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที�มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื�อ

กํากับบริเวณที�ขีดฆ่านั �น หรือกรณีที�มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทําได้เฉพาะคัสโตเดยีนเท่านั �น กรณี

บตัรเสยีจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นโมฆะ) 

7. เมื�อเสร็จสิ �นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที�ประชมุรบัทราบทนัทีที�ทําการรวบรวมคะแนนเสร็จ 

โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละของผู้ ถือหุ้นตาม

มติที�ต้องใช้ 

8. การประชมุในวันนี �จะดําเนินการประชมุตามลําดับวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนําเสนอ

ข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคําถามในระเบียบวาระนั �น ๆ ผู้ เข้าร่วมประชุม

ท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คําถามให้ยกมือขึ �น เมื�อท่านประธานอนญุาตแล้ว ให้แจ้งชื�อ นามสกุลพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือ

หุ้นที�มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคําถามค่ะ หากจะเสนอหรือถามเรื�องอื�น ๆ ที�ไม่

เกี�ยวข้องกับวาระการประชมุนั �น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชุมจบวาระที� 2.2 แล้ว 

   จากนั �นพิธีกรจงึเปิดประชุม โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี �  

ระเบียบวาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560   

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัขึ �นวนัที� 26 เมษายน 

2560 โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันับตั �งแต่วนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งได้ส่งให้

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  โดยได้ส่งสําเนารายงานการ

ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1 จึงได้เสนอให้ที�ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย

ลําดับที� 1   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเกี�ยวกับรายงานการประชมุสามัญผู้ถือ

หุ้นประจําปี 2560 ดังกล่าว ทั �งนี �เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอยีดตามที�เสนอ 

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ  

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 

  รวมจํานวนเสยีง   284,939,976 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นด้วย จํานวน   284,939,976 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย จํานวน                -             เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จํานวน                      -             เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี   จํานวน          -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน  
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2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 15 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 161,211 หุ้น รวมมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชุม 80 ราย คดิเป็น 284,939,976 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”)  

2.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

      ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวนและวิธีการจดัสรร     

      รวมถึงเงื�อนไขรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนุีรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบัญญติั

หลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสทิธิที�ออก

ใหม่ที�ขออนญุาตเสนอขายในครั �งนี � เมื�อรวมกับจํานวนหุ้นที�บริษัทจัดไว้เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งอื�น ต้องไม่เกิน

ร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ทั �งนี � สืบเนื�องจากที�ประชุมสามัญผู้ ที�หุ้นประจําปี 2560 ซึ�ง

ประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 มีมตเิป็นเอกฉันท์อนมัุติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออก

ใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 

64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุ้นเดมิต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งสดัส่วนจํานวนหุ้นรองรับ

ข้างต้นเกินกว่าที�ตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายกําหนด  

 นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัช/ีผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�ประชุมให้ทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณา

แล้ว จึงเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ รุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวน และวิธีการจดัสรร รวมถึงเงื�อนไขรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง จากเงื�อนไข

เดิม อนมุัติออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) เพื�อจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่า ใน

อตัราส่วน 6.5 หุ้นเดมิต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นเงื�อนไขใหม่คอื อนุมัติออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที�

จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ จํานวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่

คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 6.6 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอยีดเบื �องต้น 

ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�

ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 ดงันี � 

 
เรื�อง เงื�อนไขเดิม เงื�อนไขใหม่ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 64,650,000 หน่วย ไม่เกิน 63,650,000หน่วย 

จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 64,650,000 หุ้น (มลูค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

ไม่เกิน 63,650,000หุ้น (มลูค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) โดยไม่คิด

มลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุ้นเดมิ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) โดยไม่คิด

มลูค่า ในอตัราส่วน 6.6 หุ้นเดิม

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

เรื�อง เงื�อนไขเดิม เงื�อนไขใหม่ 

ต่อใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย

รวมจํานวนไม่เกิน 64,650,000 

หน่วย ในกรณีที�มีเศษของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตํ�ากว่า 1 

หน่วยให้ปัดทิ �ง 

ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

รวมจํานวนไม่เกิน 63,650,000 

หน่วย ในกรณีที�มีเศษของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตํ�ากว่า 1 

หน่วยให้ปัดทิ �ง  

วันที�ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560 

กําหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ

ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 

2 ครั �ง โดยจะสามารถใช้สทิธิครั �ง

แรกได้ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 

2560 และวันกําหนดการใช้สทิธิ

ครั �งสุดท้ายจะตรงกับวนัที�

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 

เดือน 

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ

ของบริษัทได้ 2 ครั �ง โดยจะ

สามารถใช้สิทธิครั �งแรกได้ใน

วนัที� 29 ธันวาคม 2560 และวนั

กําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย

จะตรงกับวนัที�ใบสําคญัแสดง

สิทธิมีอายุครบ 12 เดือน 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1) ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดมิ 

(Control Dilution) 

 

ร้อยละ 13.40 

 

ร้อยละ 13.16 

2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price 

Dilution) 

ร้อยละ 3.67 ร้อยละ4.19 

3) ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกําไร  

(EPS Dilution) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

จํานวนเงินที�บริษัทจะได้รับหากมีการใช้สทิธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งจํานวน 

ไม่เกิน 96,975,000 บาท ไม่เกิน 95,475,000 บาท 

 
ทั �งนี �เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ไข เพิ�มเตมิ เปลี�ยนแปลง อันจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบั

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทั �งมีอํานาจในการ เปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราส่วน

การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 ที�ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจํานวน

สามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื�อเกิด

เหตกุารณ์ใดๆ ที�จะส่งผลต่อจํานวนหุ้นที�จดัสรรเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื�อให้

เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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เรื�อง เงื�อนไขเดิม เงื�อนไขใหม่ 

ต่อใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย

รวมจํานวนไม่เกิน 64,650,000 

หน่วย ในกรณีที�มีเศษของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตํ�ากว่า 1 

หน่วยให้ปัดทิ �ง 

ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

รวมจํานวนไม่เกิน 63,650,000 

หน่วย ในกรณีที�มีเศษของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิตํ�ากว่า 1 

หน่วยให้ปัดทิ �ง  

วันที�ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560 

กําหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ

ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 

2 ครั �ง โดยจะสามารถใช้สทิธิครั �ง

แรกได้ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 

2560 และวันกําหนดการใช้สทิธิ

ครั �งสุดท้ายจะตรงกับวนัที�

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 

เดือน 

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญ

ของบริษัทได้ 2 ครั �ง โดยจะ

สามารถใช้สิทธิครั �งแรกได้ใน

วนัที� 29 ธันวาคม 2560 และวนั

กําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย

จะตรงกับวนัที�ใบสําคญัแสดง

สิทธิมีอายุครบ 12 เดือน 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1) ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดมิ 

(Control Dilution) 

 

ร้อยละ 13.40 

 

ร้อยละ 13.16 

2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price 

Dilution) 

ร้อยละ 3.67 ร้อยละ4.19 

3) ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกําไร  

(EPS Dilution) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

จํานวนเงินที�บริษัทจะได้รับหากมีการใช้สทิธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งจํานวน 

ไม่เกิน 96,975,000 บาท ไม่เกิน 95,475,000 บาท 

 
ทั �งนี �เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ไข เพิ�มเตมิ เปลี�ยนแปลง อันจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบั

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทั �งมีอํานาจในการ เปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราส่วน

การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 ที�ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจํานวน

สามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื�อเกิด

เหตกุารณ์ใดๆ ที�จะส่งผลต่อจํานวนหุ้นที�จดัสรรเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื�อให้

เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คดิเห็น  

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดทางบริษัทฯจงึต้องจดัประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน ์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัช/ีผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี ชี �แจงวา่สืบเนื�องจากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 มีมติเป็นเอก

ฉันท์อนมุัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) โดยที�

ประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมัุตกิารเพิ�มทนุ 70,000,000 หุ้น โดยจัดสรรให้กับหุ้นสามัญเพิ�มทนุเป็น 2 ส่วน คือ เพื�อรองรับการ

ปรับสิทธิจํานวนไม่เกิน 5,350,000 หุ้น และจดัสรรให้กับ NCL- W2 ไม่เกิน 64,650,000 หุ้น ซึ�งการคํานวณราคาการใช้สิทธิ 

จะคํานวณโดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นเวลา 15 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนถึงวนัที�ผู้

ซื �อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ คือตั �งแต่วนัที� 28 เมษายน 2560 จนกระทั�งวันที� 9 

พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทฯพบว่าจํานวนหุ้นสามัญที�เพิ�มทุนที�ต้องใช้ในการรองรับการปรับสิทธิมีจํานวนถึง 6,300,000 

หุ้น ซึ�งเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�ทางที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้พิจารณาอนมัุตเิพื�อรองรับการปรับ

สิทธิของ NCL-W1 ซึ�งมีจํานวนเพียง 5,350,000 หุ้น และจํานวนไม่เพียงพอต่อการปรับสิทธิดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียด

ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในครั �งนี � 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิว่า ทางบริษัทฯเพิ�มทนุของ Warrant เพื�อ

วตัถุประสงค์ใด 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงเพิ�มเตมิว่าเหตผุลของการจดัประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นครั �งที� 1/2560 ในครั �งนี � เนื�องจากการคํานวณราคาการใช้สิทธิย้อนหลัง 15 วนั ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ แต่

ภายหลงัจากที�มีมติที�ประชมุสามัญผู้ถือประจําปี 2560 เมื�อวันที� 26 เมษายน 2560 อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ก็เริ�มมีการคํานวณราคา ซึ�งในขณะนั �น ราคาหุ้นไม่ได้เกินกว่าที�ทางบริษัทฯ

คาดการณ์ไว้ แตภ่ายหลังจากที�มีการออก W2 ราคาหุ้นเริ�มขึ �น จึงส่งผลให้การคํานวณอตัราการแบ่งสิทธิเปลี�ยนแปลงไป 

ทั �งนี �อํานาจคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถพิจารณาและอนมุัติการเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนการจัดสรรหุ้นได้ 

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว จงึเห็นควรเสนอที�ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในครั �งนี � ส่วนวตัถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ�ม

ทนุนั �น เพื�อนําไปขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนเพิ�มเติมของบริษัทฯ ฉะนั �นปัญหาดงักล่าวอาจจะเป็นปัญหาที�ดี

เนื�องจากราคาหุ้นสูงขึ �น 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิว่า ราคาหุ้นที�สูงขึ �นเป็นผลเนื�องมาจากผล

ประกอบการที�ดีขึ �นของบริษัทฯ หรือจากการที�บริษัทฯออกใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า หากดผูลประกอบการของบริษัทฯจากงบ

การเงินเฉพาะกิจ พบวา่ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ �นตั �งแต่ไตรมาสที� 4 ปี 2559 เพราะฉะนั �นธุรกิจพื �นฐานของบริษัทฯดี

อยู่แล้ว เพียงแต่ในอดตีที�ผ่านมางบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯขาดทนุเนื�องจากโครงการในอดีต แต่เมื�อไม่มีโครงการใน

อดีตดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ที�ดีขึ �น หากดงูบการเงินรวมของบริษัทฯพบว่า ยังไม่

มีกําไร เนื�องจากทางบริษัทฯมีการจัดตั �งบริษัทย่อย และร่วมในปี 2559 ซึ�งทั �งหมดอยู่ในช่วงเริ�มต้นของธุรกิจ จึงยังไม่มีการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

รับรู้รายได้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบงบการเงินรวมขอบริษัทฯระหว่างปี 2558 และ 2559 พบว่ามีผลประกอบการที�ดี

ขึ �น 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิว่า นโยบายการปันผลของบริษัทฯสามารอ้างอิงผล

กําไรจากงบการเงินเดี�ยวหรืองบการเงินรวมของบริษัทฯ 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี/ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี ชี �แจงว่า การปันผลของบริษัทฯจะอ้างอิงจากงบการเงนิเดี�ยวของบริษัทฯเป็นหลกั 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าเพิ�มเตมิวา่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2560 วนัที� 26 เมษายน 2560 ที�ผ่านมา ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ครบเต็มตามจํานวน เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรสะสม ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ �น 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ

แก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวนและ

วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื�อนไขรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตามรายละเอยีดที�เสนอข้างต้นทุกประการ  

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ และอนมัุตกิารแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของ

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื�อนไข

รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 

64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุ้นเดมิต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิฯ เป็นเงื�อนไขใหม่คือ อนมุตัิ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิม จํานวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่า ในอัตราสว่น 6.6 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการ

พิจารณากําหนด แก้ไข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง อนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั �งมี

อํานาจในการ เปลี�ยนแปลงวธีิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 ที�ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจํานวนสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับใบสําคญัแสดง

สิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ที�จะส่งผลต่อจํานวนหุ้นที�

จัดสรรเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที�มาประชมุออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี � ดงันี � 

  รวมจํานวนเสยีง   284,966,076 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นด้วย จํานวน   284,966,076 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย จํานวน                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จํานวน                         -          เสียง คดิเป็นร้อยละ      -  

  บตัรเสยี   จํานวน             -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
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รับรู้รายได้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบงบการเงินรวมขอบริษัทฯระหว่างปี 2558 และ 2559 พบว่ามีผลประกอบการที�ดี

ขึ �น 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิว่า นโยบายการปันผลของบริษัทฯสามารอ้างอิงผล

กําไรจากงบการเงินเดี�ยวหรืองบการเงินรวมของบริษัทฯ 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์ ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี/ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี ชี �แจงว่า การปันผลของบริษัทฯจะอ้างอิงจากงบการเงนิเดี�ยวของบริษัทฯเป็นหลกั 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าเพิ�มเตมิวา่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2560 วนัที� 26 เมษายน 2560 ที�ผ่านมา ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ครบเต็มตามจํานวน เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรสะสม ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ �น 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ

แก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวนและ

วิธีการจัดสรร รวมถึงเงื�อนไขรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตามรายละเอยีดที�เสนอข้างต้นทุกประการ  

มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ และอนมัุตกิารแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของ

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื�อนไข

รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 

64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุ้นเดมิต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิฯ เป็นเงื�อนไขใหม่คือ อนมุตัิ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิม จํานวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่า ในอัตราสว่น 6.6 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการ

พิจารณากําหนด แก้ไข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง อนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั �งมี

อํานาจในการ เปลี�ยนแปลงวธีิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 ที�ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจํานวนสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับใบสําคญัแสดง

สิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ที�จะส่งผลต่อจํานวนหุ้นที�

จัดสรรเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที�มาประชมุออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี � ดงันี � 

  รวมจํานวนเสยีง   284,966,076 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นด้วย จํานวน   284,966,076 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย จํานวน                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จํานวน                         -          เสียง คดิเป็นร้อยละ      -  

  บตัรเสยี   จํานวน             -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
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  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั �งนี �   

  2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 5 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 26,100 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุม 85 ราย คิดเป็น 284,966,076 หุ้น 

2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ 

     นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนุีรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบวา่ เพื�อให้สอดคล้องกับ

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที� 2 “NCL-W2” ในเรื�องเกี�ยวกับจํานวน

และวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื�อนไขรายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง    

    นางสาวดวงสมร ศภุศักดิ � สทุัศน์ ผู้ อํานวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมตัิ ให้แก้ไข เปลี�ยนแปลง รายละเอยีดของ การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน จํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 2 

(“NCL – W2”) จากเงื�อนไขเดิมจํานวน 64,650,000 หุ้น และ เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่น

ที� 1 (“NCL – W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ จํานวน 5,350,000 หุ้น เป็นเงื�อนไขใหม่ คือ จํานวน 63,650,000 หุ้น และ เพื�อ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 1 (“NCL – W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ จํานวน 6,350,000 

หุ้น ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 โดยมีรายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 ซึ�งได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

           

เรื�อง เงื�อนไขเดิม เงื�อนไขใหม่ 

1) เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที� 2 (“NCL-W2”) 

64,650,000 หุ้น 63,650,000หุ้น 

2) เพื�อรองรับการปรับสทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษัท รุ่นที� 1 (“NCL-W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

5,350,000 หุ้น 6,350,000หุ้น 

 

ทั �งนี �เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไข เพิ�มเตมิ เปลี�ยนแปลง เงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ อนั

จําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกับการออกใบสําคญัแสดงสทิธิฯ รวมทั �งมีอํานาจในการ เปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ NCL-W2 อตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ NCL-W2 ที�ออกและ

เสนอขาย การจดัสรรหุ้นจํานวนสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถึงการตดิต่อและการยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจ

ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

ฯ ในครั �งนี � เพื�อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คดิเห็น  

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ไม่ทราบตอนนี �สดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเป็น

กี�เท่า และภายหลงัการเพิ�มทนุสดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงหรือไม่อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า Debt/Equity Ratio อยู่ที�ประมาณ 0.6  

และภายหลงัการเพิ�มทนุสดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงจํานวนใกล้เคยีงกัน  

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิวา่ อ้างอิงจากงบการเงินพบว่า เงินสดเพิ�มขึ �นขณะที�

ลกูหนี �ลดลง ไม่ทราบวา่จะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่อย่างไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า จากรายละเอียดดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ

ตามเก็บหนี �ที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารอธิบายเพิ�มเตมิถึงการเปิดบริษัทย่อยและร่วม 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าปีที�ผ่านมาบริษัทฯจดัตั �งบริษัทย่อยและร่วม

ทั �งหมด 4 บริษัท คือ 1. SSK Inter Logistics Co., Ltd. ให้บริการขนสง่ในประเทศ 2. Legend Shipping (Thailand) Co., 

Ltd. ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง 3. Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ให้บริการ

ปล่อยเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ�งอยู่ที�สิงคโปร์ และ 4. Grace Water Med Co., Ltd. ธุรกิจโรงงานผลตินํ �ายาล้างไต ทั �ง 4 บริษัท

นี �จัดตั �งขึ �นในปี 2559 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นถามเพิ�มเตมิว่า ขอทราบชื�อบริษัทและข้อมูลเพิ�มเติมของบริษัทที�ถูก

ขายไป  

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ อํานวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี แจ้งว่า คือบริษัททรานส์ออฟชอร์ที�สิงคโปร์ ซึ�งเป็นเงินลงทุนที�บริษัทฯไปลงทนุเพียงแค ่20 กว่าเปอร์เซ็นต ์

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อธิบายเพิ�มเตมิว่า บริษัท ทรานส์ออฟชอร์ คือบริษัทที�

สนับสนนุและเอื �อต่อการทําโครงการท่าเรือระนอง เมื�อบริษัทฯยกเลิกโครงการท่าเรือระนอง จึงขายบริษัทดังกล่าวไป 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นถามเพิ�มเตมิว่าท่าเรือระนองเป็นของบริษัทฯ 100% หรือไม่ 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าท่าเรือระนองไม่ใช่ของบริษัทฯ ท่าเรือระนองเป็น

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ บริษัททรานส์ออฟชอร์ คือ บริษัทที�สิงคโปร์ เป็นบริษัทที�บริหารจดัการเรื�องการนําเรือ

เข้ามาที�ท่าเรือระนอง เมื�อบริษัททรานส์ออฟชอร์ประสบภาวะขาดทุนจากโครงการท่าเรือระนอง ทางบริษัทฯจงึขายหุ้น

บริษัททรานส์ออฟชอร์ไป หากต้องการทําธุรกิจโครงการท่าเรือระนองอีกครั �ง ทางบริษัทฯต้องมีการทําโครงสร้างธุรกิจใหม่ 

ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง รวมถึงการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้วย 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ พิธีกรจึงเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิาร

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน ตามรายละเอยีดที�เสนอข้างต้นทกุประการ  

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์ และอนมัุตกิารแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของ

การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 2 (“NCL – W2”) จากเงื�อนไขเดิมจํานวน 64,650,000 หุ้น 

และ เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 1 (“NCL – W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ จํานวน 

5,350,000 หุ้น เป็นเงื�อนไขใหม่ คือ จํานวน 63,650,000 หุ้น และ เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 
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 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คดิเห็น  

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ไม่ทราบตอนนี �สดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯเป็น

กี�เท่า และภายหลงัการเพิ�มทนุสดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงหรือไม่อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า Debt/Equity Ratio อยู่ที�ประมาณ 0.6  

และภายหลงัการเพิ�มทนุสดัส่วนหนี �สินต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงจํานวนใกล้เคยีงกัน  

 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเตมิวา่ อ้างอิงจากงบการเงินพบว่า เงินสดเพิ�มขึ �นขณะที�

ลกูหนี �ลดลง ไม่ทราบวา่จะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่อย่างไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า จากรายละเอียดดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ

ตามเก็บหนี �ที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารอธิบายเพิ�มเตมิถึงการเปิดบริษัทย่อยและร่วม 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าปีที�ผ่านมาบริษัทฯจดัตั �งบริษัทย่อยและร่วม

ทั �งหมด 4 บริษัท คือ 1. SSK Inter Logistics Co., Ltd. ให้บริการขนส่งในประเทศ 2. Legend Shipping (Thailand) Co., 

Ltd. ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง 3. Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ให้บริการ

ปล่อยเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ�งอยู่ที�สิงคโปร์ และ 4. Grace Water Med Co., Ltd. ธุรกิจโรงงานผลตินํ �ายาล้างไต ทั �ง 4 บริษัท

นี �จัดตั �งขึ �นในปี 2559 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นถามเพิ�มเตมิว่า ขอทราบชื�อบริษัทและข้อมูลเพิ�มเติมของบริษัทที�ถูก

ขายไป  

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ อํานวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงินและบัญชี แจ้งว่า คือบริษัททรานส์ออฟชอร์ที�สิงคโปร์ ซึ�งเป็นเงินลงทุนที�บริษัทฯไปลงทนุเพียงแค ่20 กว่าเปอร์เซ็นต ์

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อธิบายเพิ�มเตมิว่า บริษัท ทรานส์ออฟชอร์ คือบริษัทที�

สนับสนนุและเอื �อต่อการทําโครงการท่าเรือระนอง เมื�อบริษัทฯยกเลิกโครงการท่าเรือระนอง จึงขายบริษัทดังกล่าวไป 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นถามเพิ�มเตมิว่าท่าเรือระนองเป็นของบริษัทฯ 100% หรือไม่ 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่าท่าเรือระนองไม่ใช่ของบริษัทฯ ท่าเรือระนองเป็น

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ บริษัททรานส์ออฟชอร์ คือ บริษัทที�สิงคโปร์ เป็นบริษัทที�บริหารจดัการเรื�องการนําเรือ

เข้ามาที�ท่าเรือระนอง เมื�อบริษัททรานส์ออฟชอร์ประสบภาวะขาดทุนจากโครงการท่าเรือระนอง ทางบริษัทฯจงึขายหุ้น

บริษัททรานส์ออฟชอร์ไป หากต้องการทําธุรกิจโครงการท่าเรือระนองอีกครั �ง ทางบริษัทฯต้องมีการทําโครงสร้างธุรกิจใหม่ 

ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง รวมถึงการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้วย 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเหน็ พิธีกรจึงเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิาร

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน ตามรายละเอยีดที�เสนอข้างต้นทกุประการ  

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์ และอนมัุตกิารแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดของ

การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 2 (“NCL – W2”) จากเงื�อนไขเดิมจํานวน 64,650,000 หุ้น 

และ เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 1 (“NCL – W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ จํานวน 

5,350,000 หุ้น เป็นเงื�อนไขใหม่ คือ จํานวน 63,650,000 หุ้น และ เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 
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รุ่นที� 1 (“NCL – W1”) ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ จํานวน 6,350,000 หุ้น และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไข เพิ�มเตมิ เปลี�ยนแปลง 

เงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ อันจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั �งมีอาํนาจในการ 

เปลี�ยนแปลงวิธีการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 อตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ที�ออกและเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจํานวนสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-

W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 การลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที�

จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนัต่อ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอันเกี�ยวเนื�องกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ในครั �งนี � เพื�อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวงพาณิชย์โดย

คํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  รวมจํานวนเสยีง   284,968,176 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  เห็นด้วย จํานวน   284,968,176 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย จํานวน                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  งดออกเสียง จํานวน                          -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  บตัรเสยี   จํานวน             -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุ 87 ราย คิดเป็น 284,968,176 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 3  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมสําหรับวาระนี �  

นายสพุจน์ เอื �อชัยเลศิกลุ ผู้ถือหุ้น ขอทราบถึง Mission และ Vision ของผู้บริหาร 3 ข้อ  

1. ในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ�มเติมหรือไม่ 

2. บริษัทฯมีแผนยุทธศาสตร์การลงทนุอย่างไร 

3. โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่อย่างไร   

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า ประเทศไทยอยู่ในภมิูศาสตร์ที�ได้เปรียบมากทางด้านการ

เป็นศนูย์กลางของธุรกิจโลจิสตกิส์ของภมิูภาค ซึ�งบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจงึลงทุนทําโครงการท่าเรือระนอง แต่เนื�อง

ด้วยปัจจัยจากหลายภาคส่วนที�สง่ผลกระทบต่อการให้บริการ จึงทําให้โครงการท่าเรือระนองต้องยุติและรับรู้ขาดทนุ ส่วน

โครงการ EEC วิสยัทศัน์ของผู้บริหารยังคงเดินหน้าขยายธรุกิจด้านโลจิสติกส์ เพื�อให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางธุรกิจด้านโล

จิสติกส์ให้สําเร็จ เพราะฉะนั �นจะเห็นวา่โครงการ EEC มีผลกระทบอย่างยิ�ง เนื�องจากส่งผลให้ราคาที�ดินสงูขึ �นมาก ดังนั �น

ทางบริษัทฯจึงชะลอการลงทุน และอีกหลายๆโครงการ ไม่วา่จะเป็นพื �นที�เศรษฐกิจพิเศษหลายๆที� ที�มีประกาศไปแล้วนั �น 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

ทางบริษัทฯต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าไปลงทุน เนื�องจากเป็นบริษัทมหาชน การลงทนุของบริษัทฯจึงต้อง

คํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น  

ส่วนวิสัยทศัน์ของผู้บริหาร คือ ต้องการให้บริษัทฯเป็นบริษัทโลจิสติกส์ระดับนานาชาติ เพื�อครอบคลมุพื �นที�บริการ

ทกุภมูิภาค โดยเฉพาะใน South East Asia ซึ�งเริ�มต้นจากการไปเปิดสาขาที�สิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้น 100% ก็มีอตัราการ

เติบโตอย่างต่อเนื�อง ตั �งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั  

นายสพุจน์ เอื �อชยัเลศิกลุ ผู้ถือหุ้นขอทราบว่า ทางบริษัทฯมีกลยทุธ์อย่างไรเพื�อให้บริษัท Logistics ต่างชาติมาร่วม

เป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกับบริษัทฯ 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า มีบริษัทโลจสิติกส์ใหญ่ๆระดับโลก มาติดต่อเพื�อนําเสนอ

โครงการกับบริษัทฯอย่างต่อเนื�อง แต่ทางบริษัทฯไม่ประสงค์เผยแพร่ข่าวสาร เพื�อป้องกันความสบัสนของผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทฯ

จะถูกซื �อโดยบริษัทต่างชาติ บริษัทข้ามชาติที�เข้ามาด้วยเงินทนุระดับสงู มีจดุออ่น คือไม่มีความเป็น Localized คือไม่เข้าใจ

วิถีชีวิตคนไทยเท่าที�ควร ซึ�งก่อให้เกิดปัญหาการบริหารบคุลากร ดงันั �นจดุแขง็ของบริษัทฯคือ ทางบริษัทฯทราบความ

ต้องการของบคุลากรและลกูค้าว่าต้องการอะไร แต่จดุอ่อนของบริษัทฯคือเรื�องเงินทุน ทางบริษัทฯจงึต้องมีการออก Warrant 

เพื�อนําเงินส่วนหนึ�งมาช่วยต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ หากเงินทุนของบริษัทฯแข็งแกร่งขึ �น  

นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและร่วมที�จดัตั �งเมื�อปี 2559 เป็น

อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า การลงทนุในธรุกิจ Logistics นั �นถือว่าต้องเป็นการลงทุน

โครงสร้างพื �นฐานมากกว่า การลงทุนโครงสร้างพื �นฐานนั �น ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า แม้แต่ท่าเรือแหลมฉบงัที�ทางรัฐบาล

ได้มีการลงทนุไปแล้วเมื�อ 20 ปีแล้วนั �น สามารถสร้างกําไรให้ผู้ประกอบการภายหลงัจากนั �นประมาณ 10 ปี ซึ�งทางรัฐบาลให้

สมัปทานกบัผู้ประกอบการเป็นเวลา 25 ปี และขณะนี �เหลือเวลาประมาณ 5 ปีในการสร้างรายได้ ดังนั �นในช่วงเริ�มต้นการ

ลงทุนโครงสร้างพื �นฐานของแต่ละโครงการ จะส่งผลขาดทุนทกุโครงการ บริษัทที� NCL จัดตั �งขึ �นเพื�อเป็นโครงสร้างพื �น

ฐานรองรับตัวบริษัทแม่ ดังนั �นในช่วงเริ�มต้นจงึยังไม่ได้รับรู้กําไร เพราะฉะนั �นช่วงปีที�ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทฯจึง

ขาดทนุ แต่งบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯยังคงมีผลกําไร 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่า Grace Water Med Co., Ltd. มีผลประกอบการเป็นอย่างไร 

เหตใุดบริษัทฯจงึซื �อหุ้นบริษัทดงักล่าว 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็นบริษัทจดัตั �งใหม่ 

จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทขึ �นเมื�อปี 2559 ซึ�งขณะนี �อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน เพราะฉะนั �นในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา จึงถือ

ว่าเป็นการลงทนุ ยังไม่มีการรับรู้รายได้เท่าที�ควร มีการรับรู้รายได้บางส่วนจากการจําหน่ายอปุกรณ์เวชภณัฑที์�เกี�ยวข้อง

ให้กับศูนย์ฟอกไต ทั �งนี �ตามกําหนดการโรงงานจะสร้างเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะเริ�มทดลองการผลตินํ �ายาล้าง

ไตในเดือนพฤษภาคม 2560 และเริ�มการขายนํ �ายาล้างไตภายในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รายได้จากการให้บริการที�ปรากฏในงบการเงินลดลง เนื�องจากการ

ขายหวัลากหรือไม่ อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า สาเหตสุ่วนหนึ�งเนื�องมาจากการที�บริษัทฯ Spin Off 

แผนกหวัลากออกไป จงึส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของบริษัทลดลงประมาณ 100 ล้านบาท ในปี 2559 และอีกส่วน

หนึ�งคือค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที�ลดลงด้วย  

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลงัจากการเปิด AEC มีผลกระทบกับการดําเนินงานของ

บริษัทฯหรือไม่อย่างไร 
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ทางบริษัทฯต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าไปลงทุน เนื�องจากเป็นบริษัทมหาชน การลงทนุของบริษัทฯจึงต้อง

คํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น  

ส่วนวิสัยทศัน์ของผู้บริหาร คือ ต้องการให้บริษัทฯเป็นบริษัทโลจิสติกส์ระดับนานาชาติ เพื�อครอบคลมุพื �นที�บริการ

ทกุภมูิภาค โดยเฉพาะใน South East Asia ซึ�งเริ�มต้นจากการไปเปิดสาขาที�สิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้น 100% ก็มีอตัราการ

เติบโตอย่างต่อเนื�อง ตั �งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั  

นายสพุจน์ เอื �อชยัเลศิกลุ ผู้ถือหุ้นขอทราบว่า ทางบริษัทฯมีกลยทุธ์อย่างไรเพื�อให้บริษัท Logistics ต่างชาติมาร่วม

เป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกับบริษัทฯ 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า มีบริษัทโลจสิติกส์ใหญ่ๆระดับโลก มาติดต่อเพื�อนําเสนอ

โครงการกับบริษัทฯอย่างต่อเนื�อง แต่ทางบริษัทฯไม่ประสงค์เผยแพร่ข่าวสาร เพื�อป้องกันความสบัสนของผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทฯ

จะถูกซื �อโดยบริษัทต่างชาติ บริษัทข้ามชาติที�เข้ามาด้วยเงินทนุระดับสงู มีจดุออ่น คือไม่มีความเป็น Localized คือไม่เข้าใจ

วิถีชีวิตคนไทยเท่าที�ควร ซึ�งก่อให้เกิดปัญหาการบริหารบคุลากร ดงันั �นจดุแขง็ของบริษัทฯคือ ทางบริษัทฯทราบความ

ต้องการของบคุลากรและลกูค้าว่าต้องการอะไร แต่จดุอ่อนของบริษัทฯคือเรื�องเงินทุน ทางบริษัทฯจงึต้องมีการออก Warrant 

เพื�อนําเงินส่วนหนึ�งมาช่วยต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ หากเงินทุนของบริษัทฯแข็งแกร่งขึ �น  

นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและร่วมที�จดัตั �งเมื�อปี 2559 เป็น

อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า การลงทนุในธรุกิจ Logistics นั �นถือว่าต้องเป็นการลงทุน

โครงสร้างพื �นฐานมากกว่า การลงทุนโครงสร้างพื �นฐานนั �น ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า แม้แต่ท่าเรือแหลมฉบงัที�ทางรัฐบาล

ได้มีการลงทนุไปแล้วเมื�อ 20 ปีแล้วนั �น สามารถสร้างกําไรให้ผู้ประกอบการภายหลงัจากนั �นประมาณ 10 ปี ซึ�งทางรัฐบาลให้

สมัปทานกบัผู้ประกอบการเป็นเวลา 25 ปี และขณะนี �เหลือเวลาประมาณ 5 ปีในการสร้างรายได้ ดังนั �นในช่วงเริ�มต้นการ

ลงทุนโครงสร้างพื �นฐานของแต่ละโครงการ จะส่งผลขาดทุนทกุโครงการ บริษัทที� NCL จัดตั �งขึ �นเพื�อเป็นโครงสร้างพื �น

ฐานรองรับตัวบริษัทแม่ ดังนั �นในช่วงเริ�มต้นจงึยังไม่ได้รับรู้กําไร เพราะฉะนั �นช่วงปีที�ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทฯจึง

ขาดทนุ แต่งบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯยังคงมีผลกําไร 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่า Grace Water Med Co., Ltd. มีผลประกอบการเป็นอย่างไร 

เหตใุดบริษัทฯจงึซื �อหุ้นบริษัทดงักล่าว 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็นบริษัทจดัตั �งใหม่ 

จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทขึ �นเมื�อปี 2559 ซึ�งขณะนี �อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน เพราะฉะนั �นในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา จึงถือ

ว่าเป็นการลงทนุ ยังไม่มีการรับรู้รายได้เท่าที�ควร มีการรับรู้รายได้บางส่วนจากการจําหน่ายอปุกรณ์เวชภณัฑที์�เกี�ยวข้อง

ให้กับศูนย์ฟอกไต ทั �งนี �ตามกําหนดการโรงงานจะสร้างเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะเริ�มทดลองการผลตินํ �ายาล้าง

ไตในเดือนพฤษภาคม 2560 และเริ�มการขายนํ �ายาล้างไตภายในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รายได้จากการให้บริการที�ปรากฏในงบการเงินลดลง เนื�องจากการ

ขายหวัลากหรือไม่ อย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า สาเหตสุ่วนหนึ�งเนื�องมาจากการที�บริษัทฯ Spin Off 

แผนกหวัลากออกไป จงึส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของบริษัทลดลงประมาณ 100 ล้านบาท ในปี 2559 และอีกส่วน

หนึ�งคือค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที�ลดลงด้วย  

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลงัจากการเปิด AEC มีผลกระทบกับการดําเนินงานของ

บริษัทฯหรือไม่อย่างไร 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 
 

 นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี �แจงว่า  การเปิด AEC ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

เนื�องจากบริษัทฯสามารถสร้างรายได้จากเส้นทางบริการ 180 ประเทศทั�วโลก ไม่เฉพาะประเทศในแถบ AEC เท่านั �น แตมี่

ผลบวกในด้านการลงทนุ เนื�องจากบริษัทฯสามารถไปลงทนุในหลายๆประเทศได้สะดวกขึ �นภายหลงัเปิด AEC  

               พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเตมิอกี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน และปิดการประชมุเมื�อเวลา 10.56 น. 

 

 

 (ลงชื�อ)                      ประธานที�ประชมุ 

                                                                                      (นายกร ทัพพะรังสี) 

           รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ลงชื�อ________________________________ผู้จดบันทกึรายงานการประชมุ                                               

                     (นางสาวรัชนี เหล่าสาครชยั)                

หมายเหตุ: ภายหลงัเริ�มการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมอกีจํานวน 24 ราย (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

โดยผู้ รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ารวมประชุมทั �งสิ �นจํานวน 89 ราย นับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 

284,968,776 หุ้น คิดเป็นจํานวนหุ้นร้อยละ 67.8497% ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ซึ�งบริษัท

ได้ทําการปรับปรุงจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระเพื�อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดขีองบริษัทฯ 

   
                   สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นางจิตรมณี  สวุรรณพลู 
Name Mrs. Jitmanee Suwannapool 
อาย(ุปี) 65 ปี 
Age (Year) 65  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Audit  Committee / Independent  Director  
Nomination and Remuneration Committee  
Risk Committee  

ตัง้แตว่นัที ่
From Date 

15 พฤษภาคม 2558 – ปัจจบุนั 
May 15, 2015 -  Present 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

2 ปี 11 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561)  
2 years 11 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

-ไม่ม-ี 
-None- 

วุฒกิารศึกษา / Education  
ปี2543 / ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Year 2000 Major Master Degree in Public  Administration,  

National Institute of Development Administration 
ปี 2525 / ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Year 1982 Major Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng  University 
ปี 2517 / ปริญญาตรี  สาขา บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Year 1975 Major Bachelor Degree in  Business Administration (Accounting),  

Ramkhamhaeng University 
อบรม / Training 
ปี 2557 อบรม หลกัสตูรDirector Certification Program (DCP) รุ่น 197 ปี 2557 
Year 2014 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Institute of Director - IOD) 
ปี 2554 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่นที่ 12 
Year 2011 Course สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ/ Capital  Market  Academy 

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
Year 2015 – Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Audit  Committee / Independent Director  
Remuneration Committee / Risk Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 –Present 

บริษัท คนัทร่ีกรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
Country Group Holding PCL. 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 Independent Director / Audit Committee 
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นางจิตรมณี  สวุรรณพลู 
Name Mrs. Jitmanee Suwannapool 
อาย(ุปี) 65 ปี 
Age (Year) 65  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Audit  Committee / Independent  Director  
Nomination and Remuneration Committee  
Risk Committee  

ตัง้แตว่นัที ่
From Date 

15 พฤษภาคม 2558 – ปัจจบุนั 
May 15, 2015 -  Present 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

2 ปี 11 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561)  
2 years 11 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

-ไม่ม-ี 
-None- 

วุฒกิารศึกษา / Education  
ปี2543 / ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Year 2000 Major Master Degree in Public  Administration,  

National Institute of Development Administration 
ปี 2525 / ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Year 1982 Major Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng  University 
ปี 2517 / ปริญญาตรี  สาขา บริหารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Year 1975 Major Bachelor Degree in  Business Administration (Accounting),  

Ramkhamhaeng University 
อบรม / Training 
ปี 2557 อบรม หลกัสตูรDirector Certification Program (DCP) รุ่น 197 ปี 2557 
Year 2014 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Institute of Director - IOD) 
ปี 2554 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่นที่ 12 
Year 2011 Course สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ/ Capital  Market  Academy 

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
Year 2015 – Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Audit  Committee / Independent Director  
Remuneration Committee / Risk Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 –Present 

บริษัท คนัทร่ีกรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
Country Group Holding PCL. 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 Independent Director / Audit Committee 
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ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

ปี2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present  

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั 
Thailand Privilege Card Co.,Ltd. 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director / Chairman of the Audit Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
The National Legislative Assembly 

ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจการเงินการคลงั 
Honorary Advisor to the Commission on Economic, 
Monetary and Finance 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014– Present 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
Grand Canel Land PCL. 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director / Audit Committee 

ปี 2555 – 2556 
Year 2012 - 2013 

กรมสรรพากร 
The Revenue Department 

ที่ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี 
Tax Development Consultant 

ปี 2553 – 2556 
Year 2010 - 2013 

กระทรวงการคลงัห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั     คณะกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 
Ministry of Finance Central Lab Thai Co., Ltd                   Director / Audit Committee 

ปี 2553 – 2555 
Year 2010 - 2012 

กรมสรรพากร 
The Revenue Department 

รองอธิบดีกรมสรรพากร 
Deputy Director General of  
The Revenue Department. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 –Present 

บริษัท คนัทร่ีกรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
Country Group Holding PCL. 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director/Audit Committee 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014– Present 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
Grand Canal Land PCL. 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director / Audit Committee 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in others company (Non listed companies) 

ปี2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present  

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากดั 
Thailand Privilege Card Co.,Ltd. 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director / Chairman of the Audit Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
The National Legislative Assembly 

ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั 
Honorary Advisor to the Commission on Economic, 
Monetary and Finance 

การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
Attendance of Board  of Director Meeting  

7/7 ครัง้ 
 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
Attendance of  Audit Committee  Meeting 

4/4 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Management Committee Meeting  
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 

1/1 ครัง้ 
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คุณสมบตัเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการอสิระเพื่อประกอบการพจิารณา 
Qualification of Independent Director for consideration of the election 
• การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  
   Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
   conflicts at present or in the past 2 years 

ลักษณะความสัมพันธ์   
Relationship 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

3.เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย  
   Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

-ไม่เป็น- 
-No- 

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

-ไม่มี- 
-No- 

คุณสมบตัต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

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

-ไม่มี- 
-No- 

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

-ไม่มี- 
-No- 

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

ไม่มี- 
-No- 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ น.ส. เนติรัด สงัข์งาม 
Name Miss Netirad Sang-ngam 
อาย ุ(ปี) 51 ปี 
Age (Year) 51  Years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง 
Position 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Director /  Vice President  
Executive Committee / Risk Committee   
Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที ่
From Date 

4 กมุภาพนัธ์ 2556 – ปัจจบุนั 
February 4, 2013 -  Present 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

5 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561)  
5  years 2 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

4,000,0000  
(0.95%) 

วุฒกิารศึกษา / Education 

ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ / Southeast Asia University  
Bachelor Degree Major การบญัชี / Bachelor of Accountancy 
อบรม / Training 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 

อบรม 
Course 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 
ศนูย์บริการวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า 
Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives 
The King Prajadhipok's Institute   

ปี 2560 
Year 2017 

อบรม 
Course 

หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” รุ่นที่ 10 
มลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม 
Thammsat Leadership Program  "Thammasat Social Sciences" Class 11  
Foundation of Thammsat Leadership Program   

ปี 2560 
Year 2017 

อบรม 
Course 

หลกัสตูรเจาะมาตราฐาน TFRS for SMEs ที่กระทบตอ่กิจการ NPAEs   
บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั  
Program TFRS : Thai Financial Reporting Standards for SME for NPAEs Non-Publicly 
Accountable Entities / Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. 

ปี 2560 
Year 2017 

อบรม 
Course 

30 ปัญหาแนวปฎิบตัิการเสียภาษีอากร / บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 
30 Issues Tax Practice / Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. 

ปี 2558 
Year 2015 

อบรม 
Course 

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP)  รุ่น 204 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director 

 

 

 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

  

อบรม / Training 

ปี 2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ปี 2554  
Year  2011 

อบรม 
Course 

หลกัสตูร ผู้ช านาญการศลุกากร ล าดบัที่ 1724 / Customs Specialist No. 1724  
สถาบนัวิทยาการกรมศลุกากร / Customs Academy  

ปี 2550 
Year 2007 

อบรม 
Course 

หลกัสตูรตวัแทนออกของ รุ่นที่ 51 / Shipping Program Class No. 51  
โรงเรียนสถานฝึกอบรบทางวิชาการน าเข้าและสง่ออก สมาคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทย 
The Customs Broker and Transportation Association 

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years) 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
Year 2013 - Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Director /  Vice President  / Executive Committee 
Risk Committee / Nomination and 
Remuneration Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 

ปี 2550 – 2555 
Year 2007 - 2012 

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

กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Director / Vice President 

ปี 2538 – 2550 
Year 1995 - 2007 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting Manager 

ปี 2536 - 2538 
Year 1993 - 1995 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting Manager 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 
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อบรม / Training 

ปี 2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ปี 2554  
Year  2011 

อบรม 
Course 

หลกัสตูร ผู้ช านาญการศลุกากร ล าดบัที่ 1724 / Customs Specialist No. 1724  
สถาบนัวิทยาการกรมศลุกากร / Customs Academy  

ปี 2550 
Year 2007 

อบรม 
Course 

หลกัสตูรตวัแทนออกของ รุ่นที่ 51 / Shipping Program Class No. 51  
โรงเรียนสถานฝึกอบรบทางวิชาการน าเข้าและสง่ออก สมาคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทย 
The Customs Broker and Transportation Association 

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years) 

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
Year 2013 - Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Director /  Vice President  / Executive Committee 
Risk Committee / Nomination and 
Remuneration Committee 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 

ปี 2550 – 2555 
Year 2007 - 2012 

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

กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Director / Vice President 

ปี 2538 – 2550 
Year 1995 - 2007 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting Manager 

ปี 2536 - 2538 
Year 1993 - 1995 

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

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
Finance and Accounting Manager 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

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

กรรมการ 
Director 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไม่มี- 
การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
Attendance of Board of Director Meeting 

7/7 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Attendance of Risk Management Committee Meeting 

3/3ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 

1/1 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท 
Attendance of Board of Management Meeting 

8/8 ครัง้ 

คุณสมบตัเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณา 
Qualification of Independent Director for consideration of the election 

ลักษณะความสัมพันธ์  
Relationship 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

1.การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ  
   ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  
   Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which 
   may have conflicts at present or in the past 2 years. 

-ไม่มี- 
-No- 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

คุณสมบตัต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

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

-ไม่มี- 
-No- 

 
 
 

 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ น.ส. พรทิพย์  แซล่ิม้ 
Name Miss Pornthip Sae-Lim 
อาย ุ(ปี) 
Age (Year) 

35 ปี 
35 Years 

ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Director /  Vice President   
Executive Committee / Risk Committee  

Position 

ตัง้แตว่นัที่  13 สิงหาคม 2557  - ปัจจบุนั 
From Date August 13, 2014  - Present 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

3 ปี 8 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561)  
3  years 8 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

4,000,0000  
(0.95%) 

วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม  
Bachelor Degree Major Bachelor ’s Degree in Liberal Arts, Siam  University 
อบรม / Training 
ปี 2556 อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104  
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)/ Thai Institute of Director 
ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014 - Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Director /  Vice President  
Executive Committee / Risk Committee 

ปี 2556 - 2557  
Year 2013 - 2014 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
Marketing Manager 

ปี 2548 - 2550 
 Year 2005 - 2007 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

ฝ่ายการตลาด 
Marketing 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in others company (Non listed companies) 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

  

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ น.ส. พรทิพย์  แซล่ิม้ 
Name Miss Pornthip Sae-Lim 
อาย ุ(ปี) 
Age (Year) 

35 ปี 
35 Years 

ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Director /  Vice President   
Executive Committee / Risk Committee  

Position 

ตัง้แตว่นัที่  13 สิงหาคม 2557  - ปัจจบุนั 
From Date August 13, 2014  - Present 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

3 ปี 8 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561)  
3  years 8 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

4,000,0000  
(0.95%) 

วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม  
Bachelor Degree Major Bachelor ’s Degree in Liberal Arts, Siam  University 
อบรม / Training 
ปี 2556 อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104  
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)/ Thai Institute of Director 
ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั 
Year 2014 - Present 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
Director /  Vice President  
Executive Committee / Risk Committee 

ปี 2556 - 2557  
Year 2013 - 2014 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
Marketing Manager 

ปี 2548 - 2550 
 Year 2005 - 2007 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
NCL International Logistics PCL. 

ฝ่ายการตลาด 
Marketing 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น / Position in the other listed companies 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) / Position in others company (Non listed companies) 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไม่มี- 
การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
Attendance of Board of Director Meeting 

7/7 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท 
Attendance of Board of Management Meeting 

8/8 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Management Meeting  

คุณสมบตัเิพิ่มเตมิส าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณา 
Qualification of Independent Director for consideration of the election 

ลักษณะความสัมพันธ์  
Relationship 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

1.การมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ  
   ในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  
   Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which 
   may have conflicts at present or in the past 2 years. 

-ไม่มี- 
-No- 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

คุณสมบตัต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบตัิ 
Qualification 

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

-ไม่มี- 
-No- 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย 4 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที� 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนัสิ �นสดุรอบปี บญัชีของ

บริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายี�สิบ

ห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือ ขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือนั �น

จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบสุถานที� วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือ

เพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า (3) วนั 

ทั �งนี �สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนด

ก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่า

กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอัน

ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี �ให้ส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที�ได้ ให้ที�ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว 
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สิ�งที�สง่มาด้วย 4 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที� 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนัสิ �นสดุรอบปี บญัชีของ

บริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายี�สิบ

ห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือ ขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วันที�ได้รับหนังสือนั �น

จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือ

เพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า (3) วนั 

ทั �งนี �สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนด

ก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่า

กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอัน

ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี �ให้ส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที�ได้ ให้ที�ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว 

 



32
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ�งที�สง่มาด้วย 4 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือ

หุ้นคนนั �นไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั �งกรรมการและมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 

(2) ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี �ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทําแก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญการ มอบหมายให้บุคคล

อื�นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

(ฌ) การดําเนินการอื�น ๆ ตามที�กฏหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 38. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พงึเรียกประชมุมีดงันี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรองและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 
เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที�ดีซึ�งจะเป็นการสร้างความ

เชื�อมั�นให้เกิดขึ �นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป 

บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันั �นเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�

จะเข้าร่วมประชมุ โปรดนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มี Barcode มาในวนัประชุม 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี�หรือ 

หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ�ง ) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หรือ Download จากเ ว็บไซต์ของบริษัท 

www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที�ประชุม และ/หรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากประธานที�ประชุมก่อนการ

ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือชื�อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที�

สาํคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื�อเริ�มเปิดลงทะเบียนเพื�อให้ผู้ตรวจสอบ

เอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั �น 

เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี � 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับ

จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี � 

- หนังสือมอบฉันทะซึ�งลงนาม โดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องไม่เกิน 180 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
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ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือ

หุ้นคนนั �นไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั �งกรรมการและมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 

(2) ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี �ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทําแก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญการ มอบหมายให้บุคคล

อื�นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

(ฌ) การดําเนินการอื�น ๆ ตามที�กฏหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 38. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พงึเรียกประชมุมีดงันี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรองและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ 
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เอกสารและหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที�ดีซึ�งจะเป็นการสร้างความ

เชื�อมั�นให้เกิดขึ �นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จึงเห็นควรกําหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป 

บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันั �นเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�

จะเข้าร่วมประชมุ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มี Barcode มาในวนัประชุม 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี�หรือ 

หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ�ง ) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หรือ Download จากเ ว็บไซต์ของบริษัท 

www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที�ประชุม และ/หรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากประธานที�ประชุมก่อนการ

ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือชื�อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที�

สาํคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื�อเริ�มเปิดลงทะเบียนเพื�อให้ผู้ตรวจสอบ

เอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั �น 

เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี � 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับ

จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี � 

- หนังสือมอบฉันทะซึ�งลงนาม โดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องไม่เกิน 180 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
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- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้สง่สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องไม่เกิน 180 วนั ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั �น พร้อมประทับตราสําคัญของ

นิติบคุคล 

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง 

(ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี � 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายชื�อที�ปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที�บริษัท

จดัสง่มาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของท่านกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 19 เมษายน 2561เพื�อลงทะเบียนลว่งหน้า หรือ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้ รับมอบฉันทะนํามาแสดงใน

วนัประชมุ พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่า เพื�อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั �งนี � บริษัทได้อํานวยความ

สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมก่อนเวลา

ประชมุได้ตั �งแต่ 8.30 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที� 26 เมษายน 2561 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั�วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นับหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้นซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

3. หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี

ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด นอกเหนือจากที�ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะรวมถึงกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�เห็นสมควร 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที�ประชุมว่าผู้ ถือ

หุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
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2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึ �น เมื�อประธานที�ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียง

อย่างใดอย่างหนึ�ง ลงคะแนนเสยีงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงที�บริษัทได้แจกให้ เมื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของ

บริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ทําเครื�องหมาย ในช่อง ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที�ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที�ประชมุ 

- กรณีอื�นๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไปตามที�กฎหมายหรือข้อบังคับ

นั �นกําหนด โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี �ขาด 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั �น และประธานในที�

ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั �นออกนอกที�ประชุมชั�วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื�อการ

เลอืกตั �งกรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบก่อนเริ�มวาระประชมุ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเครื�องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับ

คะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิ �นการประชมุ 
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- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้สง่สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที�

เกี�ยวข้องไม่เกิน 180 วนั ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั �น พร้อมประทับตราสําคัญของ

นิติบคุคล 

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง 

(ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี � 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายชื�อที�ปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที�บริษัท

จดัสง่มาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของท่านกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 19 เมษายน 2561เพื�อลงทะเบียนลว่งหน้า หรือ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้ รับมอบฉันทะนํามาแสดงใน

วนัประชมุ พร้อมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่า เพื�อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั �งนี � บริษัทได้อํานวยความ

สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมก่อนเวลา

ประชมุได้ตั �งแต่ 8.30 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที� 26 เมษายน 2561 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั�วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นับหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้นซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

3. หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี

ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด นอกเหนือจากที�ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะรวมถึงกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�เห็นสมควร 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที�ประชุมว่าผู้ ถือ

หุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึ �น เมื�อประธานที�ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียง

อย่างใดอย่างหนึ�ง ลงคะแนนเสยีงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงที�บริษัทได้แจกให้ เมื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของ

บริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ทําเครื�องหมาย ในช่อง ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที�ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที�ประชมุ 

- กรณีอื�นๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไปตามที�กฎหมายหรือข้อบังคับ

นั �นกําหนด โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี �ขาด 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั �น และประธานในที�

ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั �นออกนอกที�ประชุมชั�วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื�อการ

เลอืกตั �งกรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบก่อนเริ�มวาระประชมุ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเครื�องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับ

คะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิ �นการประชมุ 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 26 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น –NCL 

โต๊ะลงทะเบียน (ตั �งแต่เวลา 8.30 น.) โต๊ะลงทะเบียน (ตั �งแต่เวลา 8.30 น.) 

 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจําตวั 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ

หลกัฐานประกอบ  พร้อมบัตรประจําตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามลําดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือ

หุ้นที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที�

จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื�อทําการนับคะแนน โปรด

ระบุความเห็นพร้อมทั �งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที�

ทนัที 

สรุปผลคะแนนให้ที�ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลอืกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุ

ความเห็นเลือกตั �งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อม

ทั �งลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ในการ เลือกตั �งกรร มการบ ริ ษั ทท่ านใดใ ห้ยกมื อ 

เจ้าหน้าที�จะนบัคะแนน เมื�อเสร็จสิ �นการลงมติในวาระนี � 

เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ผู้ รับมอบฉนัทะ มาด้วยตนเอง 

    
                                                                 สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกําหนดขั �นตํ�าของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการที�ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดย

คณุสมบติัของกรรมการอสิระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดมีรายละเอียดดงันี �:- 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �น ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่

รวมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�

น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกัน 

การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สนิ รวมถงึพฤติการณ์อื�น ทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีก

ฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตั �งแต่ยี�สิบล้านขึ �นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่�ากว่า ทั �งนี � การ

คํานวณภาระหนี �ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค่านวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี �ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหว่างหนึ�งปี

ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 26 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น –NCL 

โต๊ะลงทะเบียน (ตั �งแต่เวลา 8.30 น.) โต๊ะลงทะเบียน (ตั �งแต่เวลา 8.30 น.) 

 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบัตรประจําตวั 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ

หลกัฐานประกอบ  พร้อมบัตรประจําตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามลําดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือ

หุ้นที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที�

จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื�อทําการนับคะแนน โปรด

ระบุความเห็นพร้อมทั �งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที�

ทนัที 

สรุปผลคะแนนให้ที�ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลอืกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุ

ความเห็นเลือกตั �งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อม

ทั �งลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ในการ เลือกตั �งกรร มการบ ริ ษั ทท่ านใดใ ห้ยกมื อ 

เจ้าหน้าที�จะนบัคะแนน เมื�อเสร็จสิ �นการลงมติในวาระนี � 

เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ผู้ รับมอบฉนัทะ มาด้วยตนเอง 

    
                                                                 สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกําหนดขั �นตํ�าของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการที�ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดย

คณุสมบติัของกรรมการอสิระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดมีรายละเอียดดงันี �:- 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �น ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่

รวมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�งเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�

น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกัน 

การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สนิ รวมถงึพฤติการณ์อื�น ทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีก

ฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตั �งแต่ยี�สิบล้านขึ �นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่�ากว่า ทั �งนี � การ

คํานวณภาระหนี �ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค่านวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี �ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหว่างหนึ�งปี

ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ�งเป็นผู้ ที�

เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วน

ที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�ง

ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

                    
    สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 

  ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
ชื่อ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด  
Name  Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย(ุปี) 57 ปี 
Age (Year) 57  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Risk Committee  

ตัง้แต่วนัที ่
From Date 

4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
February 4, 2013 - Present 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

5 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 )  
5 years 2 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

-ไม่ม-ี 
-None- 

วุฒกิารศึกษา / Education  
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

National Institute of Development Administration (NIDA) 
Master Degree Major พฒันาเศรษฐกิจ / Development Economics 
ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  / Kasetsart University 
Bachelor Degree Major ธุรกิจการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness 
อบรม / Training 
2556 
Year 2013  

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 204 ปี 2559 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204 

2556 
Year 2015 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102 ปี 2556 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 102  

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
Year 2013 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Risk Committee 

2557 - 2558 
Year  2014 - 2015 

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
MCOT Public Company Limited 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  
Chief Financial Officer (CFO) 
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  ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
ชื่อ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด  
Name  Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย(ุปี) 57 ปี 
Age (Year) 57  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง 
Position 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Risk Committee  

ตัง้แต่วนัที ่
From Date 

4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
February 4, 2013 - Present 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Years as director 

5 ปี 2 เดือน (นบัจนถงึวนัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 )  
5 years 2 months (Counting until the date of Annual General Meeting 2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  
Number of shares held 

-ไม่ม-ี 
-None- 

วุฒกิารศึกษา / Education  
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

National Institute of Development Administration (NIDA) 
Master Degree Major พฒันาเศรษฐกิจ / Development Economics 
ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  / Kasetsart University 
Bachelor Degree Major ธุรกิจการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness 
อบรม / Training 
2556 
Year 2013  

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 204 ปี 2559 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204 

2556 
Year 2015 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102 ปี 2556 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 102  

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

ปี 2556 – ปัจจบุนั 
Year 2013 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
NCL International Logistics PCL. 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Risk Committee 

2557 - 2558 
Year  2014 - 2015 

บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
MCOT Public Company Limited 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  
Chief Financial Officer (CFO) 
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ประสบการณ์ท างาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 years)  

2554 – 2555 
Year  2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสีซิ่ง จ ากดั  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
Assistant  Managing Director 

2546 - 2554  
Year  2003 - 2011 

การประปานครหลวง  
Metropolitan Waterworks Authority 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  
Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

-ไม่ม-ี  

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

-ไม่ม-ี  

การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  
Attendance of Board  of Director Meeting  

7/7 ครัง้ 
 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
Attendance of  Audit Committee  Meeting 

4/4 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Management Committee Meeting  
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 

1/1 ครัง้ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election 
• การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
   Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
   conflicts at present or in the past 2 years 

ลักษณะความสัมพันธ์   
Relationship 

คุณสมบัติ 
Qualification 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

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

-ไม่เป็น- 
-No- 

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  
   Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties    
   independently  

-ไม่ม-ี 
-No- 
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คุณสมบัติต้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

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

-ไม่ม-ี 
-No- 

2.ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  
   Background of illegal conduct during the past 10 years 

-ไม่ม-ี 
-No- 

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

ไม่ม-ี 
-No- 
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คุณสมบัติต้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

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

-ไม่ม-ี 
-No- 

2.ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  
   Background of illegal conduct during the past 10 years 

-ไม่ม-ี 
-No- 

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

ไม่ม-ี 
-No- 

 
 
 
 



42
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียด ชัดเจน ตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
 

 เขียนที� ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัที� ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 Date                     Month                                     Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า………………………………………………………………………... สญัชาติ.............................................................................................. 
 I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขที�.......................... ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.......................................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อําเภอ / เขต................................................... จังหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.........................................................  

 Amphur / Khet  Province                     Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด( มหาชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ..............................เสียง  ดังนี � 

 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามัญ........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 

 หุ้นบุริมสิทธ.ิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

 
                       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
 

        ชื�อ นายพงศ์พันธ์ คงกําเหนิด อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที� 92/13 ตําบล/แขวง บางรักน้อย อําเภอ/เขต เมือง จังหวดั นนทบุรี 

                         Name Mr. Pongpun Kongkumnerd age 57 years, residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi 

 

        หรือ (Or)  

 1.  ชื�อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที� ............................................. 

                        Name                                                                                          age    years,  residing at 

ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ...............................………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั ...............................................................................................รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province       Postal Code           or 

 2.  ชื�อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที� ........................................... 

                        Name                                                                                          age         years,  residing at 

ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง ..............................................................อําเภอ/เขต ...............................………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั ................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
Province       Postal Code  

 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2561 ในวันพฤหัสที� 

26 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

 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 2018 

Thursday, April 26, 2018 at 10.00 a.m. registration at 08:30a.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. 
 

  กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผ ู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

หมายเหตุ: ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบ ฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

 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 2018 

Thursday, April 26, 2018 at 10.00 a.m. registration at 08:30a.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. 
 

  กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผ ู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

หมายเหตุ: ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบ ฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in 



44
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B 
 

 เขียนที� ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัที� ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

 Date                     Month                                     Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า………………………………………………………………………... สญัชาติ.............................................................................................. 
 I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขที�.......................... ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.......................................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อําเภอ / เขต................................................... จังหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.........................................................  

 Amphur / Khet  Province                     Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด( มหาชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ..............................เสียง  ดังนี � 

 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามัญ........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 

 หุ้นบุริมสิทธ.ิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

 
                       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
 

        ชื�อ นายพงศ์พันธ์ คงกําเหนิด อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที� 92/13 ตําบล/แขวง บางรักน้อย อําเภอ/เขต เมือง จังหวดั นนทบุรี 

                         Name Mr. Pongpun Kongkumnerd age 57 years, residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi 

 

        หรือ (Or)  

 1.  ชื�อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที� ............................................. 

                        Name                                                                                          age    years,  residing at 

ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ...............................………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั ...............................................................................................รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province       Postal Code           or 

 2.  ชื�อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที� ........................................... 

                        Name                                                                                          age         years,  residing at 

ถนน ........................................................... ตําบล/แขวง ..............................................................อําเภอ/เขต ...............................………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั ................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................................................... 
Province       Postal Code  

 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2561 ในวันพฤหัสที� 

26 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

 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 2018 

Thursday, April 26, 2018 at 10.00 a.m. registration at 08:30a.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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � ดังนี �  

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

 

  วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560 

 Agenda Item 1 Approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

      วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2560 

 Agenda Item 2 To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2017 

 

  วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี  

    สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

  Agenda Item 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกําไรเพื�อเป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

        Agenda Item 4To consider and approve the allocation of profit to legal reserve and not to pay dividend  

for the operations performance of year 2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

  วาระที� 5        พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

   Agenda Item 5 To Consider and Elect Directors to Replace the Retiring Directors 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

 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 2018 

Thursday, April 26, 2018 at 10.00 a.m. registration at 08:30a.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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � ดังนี �  

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

 

  วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2560 

 Agenda Item 1 Approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

      วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2560 

 Agenda Item 2 To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2017 

 

  วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี  

    สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

  Agenda Item 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

  วาระที�  4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกําไรเพื�อเป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

        Agenda Item 4To consider and approve the allocation of profit to legal reserve and not to pay dividend  

for the operations performance of year 2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

  วาระที� 5        พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

   Agenda Item 5 To Consider and Elect Directors to Replace the Retiring Directors 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 
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วาระที� 6          พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 Agenda Item 6 To Consider and Determine the Directors’ Remuneration for Year 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 7               พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561  

Agenda Item 7     To Consider and Appoint the Auditors and to Determine the Audit Fee for Year 2018 

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท ฯ จาํนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท  

เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยงัไม่มิได้นําออกจําหน่าย จาํนวน 146,347,262 หุ้น  

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

Agenda Item 8 To consider and approve the decrease of the registered capital of the company amount 36,586,815.50 baht from 

157,500,000 baht to 120,913,184.50 baht by cancellation of the remaining shares from the exercise of warrants 

amount 146,347,262 shares at par value of 0.25 baht per share, which is the remaining ordinary share, expired of 

NCL-W1 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 9      พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of Association  

to be in line with the decrease of the company’s registered capital 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 10 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

                 Agenda Item 10  To Consider Other Matters (if any) 
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  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื�องใดนอกเหนอืจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

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. 

 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือน

วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.   ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 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.  กรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตาม

แนบ 

  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. 

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in 
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วาระที� 6          พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

 Agenda Item 6 To Consider and Determine the Directors’ Remuneration for Year 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 7               พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561  

Agenda Item 7     To Consider and Appoint the Auditors and to Determine the Audit Fee for Year 2018 

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท ฯ จาํนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท  

เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยงัไม่มิได้นําออกจําหน่าย จาํนวน 146,347,262 หุ้น  

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

Agenda Item 8 To consider and approve the decrease of the registered capital of the company amount 36,586,815.50 baht from 

157,500,000 baht to 120,913,184.50 baht by cancellation of the remaining shares from the exercise of warrants 

amount 146,347,262 shares at par value of 0.25 baht per share, which is the remaining ordinary share, expired of 

NCL-W1 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 9      พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of Association  

to be in line with the decrease of the company’s registered capital 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

วาระที� 10 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

                 Agenda Item 10  To Consider Other Matters (if any) 
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  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   Agreed Disagreed Abstained 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื�องใดนอกเหนอืจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

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. 

 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือน

วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ...............................................................) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.   ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 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.  กรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตาม

แนบ 

  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. 

 
ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in 
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ใบประจาํต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด( มหาชน ) 

The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพฤหัสที� 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �

ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�นด้วย 

  For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders  2018 on Thursday, April 26,  2018 at 10.00 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�  …………………. เรื� อง............................................................ .................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �    

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
  Favor Against Abstain 
 
  วาระที�  …………………. เรื� อง.................................................................................................... .......................... 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �    

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
  Favor Against Abstain 
 

  วาระที�  …………………. เรื� อง.................................................................................................... .......................... 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �    

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
  Favor Against Abstain 
 
  วาระที�  …………………. เรื� อง.................................................................................................... .......................... 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �    

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
  Favor Against Abstain 
 
 
 
 

                                       สิ�งที�สง่มาด้วย 7 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

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

 

 

 ลงชื�อ/Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 (........................................................) 

  วนัที�/Date…………………………….. 

 

 

 ลงชื�อ/Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (........................................................) 

   วนัที�/Date…………………………….. 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

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

 

 

 ลงชื�อ/Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 (........................................................) 

  วนัที�/Date…………………………….. 

 

 

 ลงชื�อ/Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (........................................................) 

   วนัที�/Date…………………………….. 
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