
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2561

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จำกัด (มหาชน)



  วนัที� 19 พฤษภาคม 2561 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561  

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน ) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

2. สรุปรายละเอียดเบื �องต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ

 บริษัท รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) ที�จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

3. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4)

4. รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33.

5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น

6. เอกสารและหลักฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการอิสระ

 ที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

9. แผนที�สถานที�จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ประชมุวิสามัญผู้ถือครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08.30น. ณ บางกอกคลบั 

อาคารสาทรซติี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�อง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี � 

ระเบียบวาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จดัขึ �นวนัที� 26 เมษายน 2561 โดยได้มี

การจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2561 ซึ�งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมตามที�แนบมา

พร้อมกันนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร

รับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง  มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 2  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพยีงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 
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           วนัที� 19 พฤษภาคม 2561 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561  

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน ) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 2.    สรุปรายละเอียดเบื �องต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ 

  บริษัท รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) ที�จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 

 3. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4)  

 4.  รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. 

 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 6. เอกสารและหลักฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ 

 7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการอิสระ 

  ที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

 9. แผนที�สถานที�จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

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

ประชมุวิสามัญผู้ถือครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08.30น. ณ บางกอกคลบั 

อาคารสาทรซติี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�อง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี � 

ระเบียบวาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จดัขึ �นวนัที� 26 เมษายน 2561 โดยได้มี

การจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2561 ซึ�งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมตามที�แนบมา

พร้อมกันนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร

รับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง  มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 2    พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพยีงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  (Right 

Offering) จํานวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนเท่ากับ 7 

หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยกําหนดราคาการใช้สทิธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน 

นบัตั �งแต่วนัที�ออกและเสนอขาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเบื �องต้น 

ของการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) 

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซึ�งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุม

ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี � 

ระเบียบวาระที� 3    พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 26,000,000 บาท 

จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่

ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”)  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที�ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัตเิพิ�มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 26,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจากเดมิ 

120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่

เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-

W3”) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบั

ที� 3)  

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       

ระเบียบวาระที� 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

   เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามที�พระราชบญัญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าภายใต้บังคบั

มาตรา 19 วรรคสอง “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

เสียงทั �งหมดและของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง” 
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           วนัที� 19 พฤษภาคม 2561 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561  

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน ) 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 2.    สรุปรายละเอียดเบื �องต้นของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ 

  บริษัท รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) ที�จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 

 3. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4)  

 4.  รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. 

 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 6. เอกสารและหลักฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ 

 7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการอิสระ 

  ที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

 9. แผนที�สถานที�จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

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

ประชมุวิสามัญผู้ถือครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08.30น. ณ บางกอกคลบั 

อาคารสาทรซติี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�อง

ต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี � 

ระเบียบวาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จดัขึ �นวนัที� 26 เมษายน 2561 โดยได้มี

การจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2561 ซึ�งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน

ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุตามที�แนบมา

พร้อมกันนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร

รับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�ง  มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 2    พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพยีงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  (Right 

Offering) จํานวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนเท่ากับ 7 

หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยกําหนดราคาการใช้สทิธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน 

นบัตั �งแต่วนัที�ออกและเสนอขาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเบื �องต้น 

ของการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) 

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซึ�งถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุม

ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี � 

ระเบียบวาระที� 3    พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 26,000,000 บาท 

จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่

ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”)  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที�ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัตเิพิ�มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 26,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจากเดมิ 

120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่

เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-

W3”) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน F53-4 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบั

ที� 3)  

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       

ระเบียบวาระที� 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

   เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามที�พระราชบญัญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าภายใต้บังคบั

มาตรา 19 วรรคสอง “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

เสียงทั �งหมดและของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง” 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ 

แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท 

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี � 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจํานวน     146,913,184.50 บาท (หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�น 

สามพนัหนึ�งร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น                     587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท     (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ          587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ    - หุ้น (-) 

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                

ระเบียบวาระที� 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพียงพอรองรับการลงทนุ หรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัต ิให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยจดัสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดมิเพื�อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 3 (“NCL – W3”) ในอตัราส่วน

เท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1.5 หุ้นใหม่ ราคาการใช้สิทธิเทา่กับ 2.40 บาทต่อ 1 หุ้น 

ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ F53-4 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51.  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที�พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าภายใต้บังคับ

มาตรา 19 วรรคสอง “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

เสียงทั �งหมดและของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง” 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ 

แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท 

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี � 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจํานวน     146,913,184.50 บาท (หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�น 

สามพนัหนึ�งร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น                     587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท     (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ          587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ    - หุ้น (-) 

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                

ระเบียบวาระที� 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพียงพอรองรับการลงทนุ หรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัต ิให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยจดัสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดมิเพื�อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 3 (“NCL – W3”) ในอตัราส่วน

เท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1.5 หุ้นใหม่ ราคาการใช้สิทธิเทา่กับ 2.40 บาทต่อ 1 หุ้น 

ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ F53-4 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51.  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที�พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าภายใต้บังคับ

มาตรา 19 วรรคสอง “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

เสียงทั �งหมดและของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง” 

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนมุัติให้

บริษัทแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33. และ ข้อ 51. โดยมีรายละเอียดดงันี � 

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33.  เพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั

พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 ตามที�มีคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที� 21 / 2560 ดงัรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. 

(สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4) โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ดงันี �  

ข้อ 33.  “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนั

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุม

วิสามัญเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้

ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเรื�องและเหตผุล ในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี �

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนั นับแต่วันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อ

กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วันนับ

แต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเีชน่นี �ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียก

ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�ง

มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผดิชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั �งนั �นแก่บริษัท” 

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 51.  ตราประทับของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ

ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือการให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง

ทะเล ทางบริษัทฯจึงเห็นควรเปลี�ยนแปลงสัญลกัษณ์และตราประทับของบริษัท ซึ�งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการจดจําของลกูค้าทั �งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสนิค้า

และบริการของบริษัทโดยให้ยกเลิกตราประทบัเดิมและใช้ตราประทบัใหม่ดงันี �  

ตราประทบัเดิม 

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ 

แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท 

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี � 

“ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจํานวน     146,913,184.50 บาท (หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านเก้าแสนหนึ�งหมื�น 

สามพนัหนึ�งร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น                     587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท     (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ          587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื�นสอง 

พนัเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ    - หุ้น (-) 

   วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                

ระเบียบวาระที� 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุเพียงพอรองรับการลงทนุ หรือการขยายกิจการในอนาคต 

เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการ

ลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัต ิให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยจดัสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดมิเพื�อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที� 3 (“NCL – W3”) ในอตัราส่วน

เท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1.5 หุ้นใหม่ ราคาการใช้สิทธิเทา่กับ 2.40 บาทต่อ 1 หุ้น 

ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ F53-4 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51.  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที�พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าภายใต้บังคับ

มาตรา 19 วรรคสอง “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน

เสียงทั �งหมดและของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง” 

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนมุัติให้

บริษัทแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33. และ ข้อ 51. โดยมีรายละเอียดดงันี � 

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33.  เพื�อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั

พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 ตามที�มีคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที� 21 / 2560 ดงัรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. 

(สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4) โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ดงันี �  

ข้อ 33.  “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนั

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุม

วิสามัญเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้

ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเรื�องและเหตผุล ในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี �

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนั นับแต่วันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อ

กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วันนับ

แต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเีชน่นี �ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียก

ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�ง

มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผดิชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั �งนั �นแก่บริษัท” 

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 51.  ตราประทับของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ

ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือการให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง

ทะเล ทางบริษัทฯจึงเห็นควรเปลี�ยนแปลงสญัลกัษณ์และตราประทับของบริษัท ซึ�งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการจดจําของลกูค้าทั �งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสนิค้า

และบริการของบริษัทโดยให้ยกเลิกตราประทบัเดิมและใช้ตราประทบัใหม่ดงันี �  

ตราประทบัเดิม 

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 

 

4

 
 

เปลี�ยนแปลงเป็นตราประทบัใหม่ 

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 

                                        

  วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน                

ระเบียบวาระที� 7  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ทั �งนี �บริษทัฯ กําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที� 3 กรกฎาคม 

2561 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�น

เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบ

หนึ�งตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 ทั �งนี � หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้องนํามามอบต่อเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ ก่อนเริ�มการประชุม   

   

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  ลงชื�อ                      ประธานกรรมการ 

                                                                                                          นายกร ทัพพะรังสี 

                            ประธานกรรมการ 
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เปลี�ยนแปลงเป็นตราประทบัใหม่ 

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี � 

                                        

  วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน                

ระเบียบวาระที� 7  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ทั �งนี �บริษทัฯ กําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที� 3 กรกฎาคม 

2561 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�น

เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบ

หนึ�งตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 ทั �งนี � หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้องนํามามอบต่อเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ ก่อนเริ�มการประชุม   

   

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  ลงชื�อ                      ประธานกรรมการ 

                                                                                                          นายกร ทัพพะรังสี 

                            ประธานกรรมการ 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน )  

 

 

วัน เวลา และสถานที� 

การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้

จัดขึ �นเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี                         ประธานกรรมการ 

2. นายพงศพ์นัธ์ คงกําเหนิด                  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

   และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางจิตรมณี สุวรรณพลู                     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

                                                            กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                                                           และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นางนารี บุญธีรวร                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

      และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล                      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต                กรรมการ / กรรมการบริหาร  

7. นางสาวเนติรัด สังขง์าม                    กรรมการ / กรรมการบริหาร  

8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม                      กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์  ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี 

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ  ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4807/บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัด 

3. นางรวิภา เกริกไกวลัธ์            ผู้แทน บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัด 

4. นางสาวรัชนี เหล่าสาครชัย   เลขานกุารบริษัท / ผู้ บันทกึรายงานการประชมุ 

5. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

กรรมการที�ลาประชุม 

1. พลเอก. พอพล มณีรินทร์   กรรมกรรมการอิสระ / การกรรมการตรวจสอบ  

     กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

     และกรรมการบริหารความเสี�ยง 
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เปลี�ยนแปลงเป็นตราประทบัใหม่

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที�ประทบัไว้นี �

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)

ทั �งนี �บริษทัฯ กําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั �งที� 1/2561 (Record Date) ในวนัที� 3 กรกฎาคม

2561 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�น

เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบ

หนึ�งตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 ทั �งนี � หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้องนํามามอบต่อเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ ก่อนเริ�มการประชุม

ขอแสดงความนบัถือ

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

นายกร ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด ( มหาชน ) 

วัน เวลา และสถานที�

การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้

จัดขึ �นเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ

2. นายพงศพ์นัธ์ คงกําเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

3. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง

4. นางนารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ / กรรมการบริหาร 

7. นางสาวเนติรัด สังขง์าม กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4807/บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัด

3. นางรวิภา เกริกไกวลัธ์ ผู้แทน บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากัด

4. นางสาวรัชนี เหล่าสาครชัย เลขานกุารบริษัท / ผู้ บันทกึรายงานการประชมุ

5. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

กรรมการที�ลาประชุม

1. พลเอก. พอพล มณีรินทร์ กรรมกรรมการอิสระ / การกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี�ยง

6

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

เริ�มการประชุมเวลา 10.00 น. 

การประชมุครั �งนี �มี ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นสู่

การประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที�

ประชมุ”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ เป็นพิธีกรที�ประชุม นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ แจ้ง

ให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดงันี � (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉันทะ)  

 มาประชมุด้วยตนเอง 15 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 124,685,101 หุ้น 

 รับมอบฉันทะ  26 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 130,087,800 หุ้น 

รวม  41 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 254,772,901 หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ          59.9710 % 

ซึ�งนับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 254,772,901 หุ้นคิดเป็นจํานวนหุ้ นร้อยละ 59.9710 % ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท 424,826,783 หุ้น ซึ�งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที� 6 ว่า

ด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อที� 35 ซึ�งกําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 

(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”  

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ที�มีสิทธิในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ใน

วนัที� 8 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่มีผู้ถือหุ้นจํานวน 2,229 ราย รวมจํานวน 424,826,783 หุ้น 

พิธีกรแนะนําประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี � 

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ 

2. นายพงศพ์นัธ์ คงกําเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นางนารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ / กรรมการบริหาร 

7. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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เริ�มการประชุมเวลา 10.00 น. 

  การประชมุครั �งนี �มี ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นสู่

การประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที�

ประชมุ”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ เป็นพิธีกรที�ประชุม นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ แจ้ง

ให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดงันี � (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉันทะ)  

  มาประชมุด้วยตนเอง 15 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 124,685,101 หุ้น 

  รับมอบฉันทะ  26 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 130,087,800 หุ้น 

   รวม  41 ราย  คดิเป็นจํานวนหุ้น 254,772,901 หุ้น 

       คดิเป็นร้อยละ          59.9710 % 

  ซึ�งนับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 254,772,901 หุ้นคิดเป็นจํานวนหุ้ นร้อยละ 59.9710 % ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท 424,826,783 หุ้น ซึ�งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที� 6 ว่า

ด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อที� 35 ซึ�งกําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 

(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”  

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ที�มีสิทธิในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ใน

วนัที� 8 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่มีผู้ถือหุ้นจํานวน 2,229 ราย รวมจํานวน 424,826,783 หุ้น 

พิธีกรแนะนําประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี � 

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี                         ประธานกรรมการ 

2. นายพงศพ์นัธ์ คงกําเหนิด                  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

   และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นางจิตรมณี สุวรรณพลู                     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

                                                             กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

                                                            และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นางนารี บุญธีรวร                             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

     และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล                      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต                กรรมการ / กรรมการบริหาร  

7. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม                    กรรมการ / กรรมการบริหาร  

8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม                      กรรมการ / กรรมการบริหาร 
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 ทั �งนี � พลเอก. พอพล มณีรินทร์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง ตดิภารกิจสําคญั จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดงันั �นจํานวนกรรมการที�เข้า

ร่วมประชมุทั �งหมด 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 9 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั �งหมด 

  พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ารประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 

2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จากนั �นพิธีกรได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าเพื�อให้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ

ตวัแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทําหน้าที�อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนบัคะแนน ซึ�งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้

ถือหุ้นยกมือเพื�อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน 

  พิธีกรได้แจ้งให้ประชมุทราบว่าเนื�องจากบริษัทได้คํานงึถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื�อเป็นการ

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ด ีเกี�ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  

1. บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และ

เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

ตั �งแต่วันที� 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการ

เสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทั �งนี �เมื�อถึงกําหนดการปิดรับ ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายใดยื�นความจํานงขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื�อบคุคลที�มีคุณสมบติั

เหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ�งมีข้อมูลโดยสังเขปที�แจ้งไว้ในหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6) 

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

3.1 บริษัทฯได้จดัส่งหนังสือเชญิประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์ 

3.2  ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 26 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วัน) และได้เผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในรูปแบบที�เป็น ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการ

ประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 10 เมษายน 2561 (ล่วงหน้า 15 วนั)   เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมลูประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อสามารถตอบ

คําถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั�วถึง 

3.3 บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ระหวา่งวนัที� 9 - 11 เมษายน 2561 

  เพื�อให้การประชุมดําเนินไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม 

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ 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 
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เริ�มการประชุมเวลา 10.00 น.

การประชมุครั �งนี �มี ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นสู่

การประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที�

ประชมุ”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ เป็นพิธีกรที�ประชุม นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ แจ้ง

ให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดงันี � (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉันทะ) 

มาประชมุด้วยตนเอง 15 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 124,685,101 หุ้น

รับมอบฉันทะ 26 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 130,087,800 หุ้น

รวม 41 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 254,772,901 หุ้น

คดิเป็นร้อยละ 59.9710 %

ซึ�งนับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 254,772,901 หุ้นคิดเป็นจํานวนหุ้ นร้อยละ 59.9710 % ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท 424,826,783 หุ้น ซึ�งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที� 6 ว่า

ด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อที� 35 ซึ�งกําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น

(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”  

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้น ที�มีสิทธิในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ใน

วนัที� 8 มีนาคม 2561 ปรากฏวา่มีผู้ถือหุ้นจํานวน 2,229 ราย รวมจํานวน 424,826,783 หุ้น

พิธีกรแนะนําประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี �

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ

2. นายพงศพ์นัธ์ คงกําเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

3. นางจิตรมณี สุวรรณพลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง

4. นางนารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

และ กรรมการบริหารความเสี�ยง

5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ / กรรมการบริหาร 

7. นางสาวเนติรัด สงัขง์าม กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม กรรมการ / กรรมการบริหาร
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ทั �งนี � พลเอก. พอพล มณีรินทร์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง ตดิภารกิจสําคญั จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดงันั �นจํานวนกรรมการที�เข้า

ร่วมประชมุทั �งหมด 8 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 9 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั �งหมด

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ารประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี

2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จากนั �นพิธีกรได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าเพื�อให้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี และเพื�อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทได้เชิญ

ตวัแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทําหน้าที�อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนบัคะแนน ซึ�งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้

ถือหุ้นยกมือเพื�อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ประชมุทราบว่าเนื�องจากบริษัทได้คํานงึถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื�อเป็นการ

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ดี เกี�ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และ

เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

ตั �งแต่วันที� 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการ

เสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทั �งนี �เมื�อถึงกําหนดการปิดรับ ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายใดยื�นความจํานงขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื�อบคุคลที�มีคุณสมบติั

เหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ�งมีข้อมูลโดยสังเขปที�แจ้งไว้ในหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6) 

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

3.1 บริษัทฯได้จดัส่งหนังสือเชญิประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์

3.2 ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 26 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วัน) และได้เผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในรูปแบบที�เป็น ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการ

ประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 10 เมษายน 2561 (ล่วงหน้า 15 วนั)   เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมลูประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อสามารถตอบ

คําถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั�วถึง

3.3 บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ระหวา่งวนัที� 9 - 11 เมษายน 2561

เพื�อให้การประชุมดําเนินไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ 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

8

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

สําหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี � 

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

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

เสียงเลือกตั �งกรรมการ ข้อ 37(1)ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

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

ดงันั �นการนับคะแนนในวาระที� 1, วาระที� 3, วาระที� 4, วาระที� 5, วาระที� 7 จะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวย

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 เป็นเรื�องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 8 และ วาระที� 9 จะต้องได้รับการอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จะเป็นปีที� 4 ที�ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode 

และการลงมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดําเนินการลงคะแนนเสยีงดังต่อไปนี � 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย สําหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

สามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที�มีหรือตามจํานวนหุ้นที�ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง 

โดยในการออกเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที�แต่งตั �ง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ทั �งนี �ในการประชมุครั �งนี � ไม่มีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทํา

เครื�องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั �งลงลายมือชื�อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ ถือหุ้นในแต่

ละวาระบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่านที�ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ �น และส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที�นบัคะแนน ส่วนท่านที�เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลง

ลายมือชื�อในบตัร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนที�เห็นด้วยภายหลังจากเสร็จสิ �นการประชุม

ซึ�งจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตทูางออก ยกเว้นวาระที� 5 เลือกตั �งกรรมการ ที�จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทกุใบโดยจะ

เรียกเก็บบตัรลงคะแนนสําหรับผู้ที�ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเห็น

ด้วย 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้มอบ

ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น ส่วนผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก 

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั �น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั �น

จากนั �นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที�เหลือถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในวาระนั �น ๆ 
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สําหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี �   

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

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

เสียงเลือกตั �งกรรมการ ข้อ 37(1)ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

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

ดงันั �นการนับคะแนนในวาระที� 1, วาระที� 3, วาระที� 4, วาระที� 5, วาระที� 7 จะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวย

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 เป็นเรื�องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 8 และ วาระที� 9 จะต้องได้รับการอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน                

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จะเป็นปีที� 4 ที�ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode 

และการลงมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดําเนินการลงคะแนนเสยีงดังต่อไปนี � 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย สําหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

สามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที�มีหรือตามจํานวนหุ้นที�ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง 

โดยในการออกเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที�แต่งตั �ง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ทั �งนี �ในการประชมุครั �งนี � ไม่มีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทํา

เครื�องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั �งลงลายมือชื�อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ ถือหุ้นในแต่

ละวาระบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่านที�ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ �น และส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที�นบัคะแนน ส่วนท่านที�เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลง

ลายมือชื�อในบตัร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนที�เห็นด้วยภายหลังจากเสร็จสิ �นการประชุม

ซึ�งจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตทูางออก ยกเว้นวาระที� 5 เลือกตั �งกรรมการ ที�จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทกุใบโดยจะ

เรียกเก็บบตัรลงคะแนนสําหรับผู้ที�ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเห็น

ด้วย 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้มอบ

ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น ส่วนผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก 

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั �น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั �น

จากนั �นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที�เหลือถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในวาระนั �น ๆ 
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5. เนื�องจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมี

ผู้ ถือหุ้ นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามา

เพิ�มเติม หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที�จะออกจากที�ประชุมก่อนปิดประชุมหากประสงค์ที�จะ

ลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซน็ชื�อให้กับเจ้าหน้าที�ที�จดุลงทะเบียนเพื�อหักออก

จากฐานคะแนนเสียงในที�ประชุม 

6. บตัรเสีย ได้แก่บัตรที�มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที�มีการขีดฆ่าลงในบตัรลงคะแนนโดยไม่

ลงชื�อกํากับบริเวณที�ขีดฆ่านั �น หรือกรณีที�มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทําได้เฉพาะคัสโตเดียนเท่านั �น) 

กรณีบตัรเสียจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ 

7.  เมื�อเสร็จสิ �นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที�ประชุมรับทราบทันทีที�ทําการรวบรวม

คะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผู้

ถือหุ้นตามมติที�ต้องใช้ 

8. การประชมุในวนันี �จะดําเนินการประชมุตามลําดับวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ โดยจะมีการ

นําเสนอข้อมลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคดิเห็นหรือคําถามในระเบียบวาระนั �น ๆ ผู้ เข้าร่วม

ประชมุท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คําถามให้ยกมือขึ �น เมื�อท่านประธานอนญุาตแล้ว ให้แจ้งชื�อ นามสกุลพร้อมแจ้งว่า

เป็นผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉนัทะ แล้วจงึเสนอความเห็นหรือคําถามค่ะ หากจะเสนอหรือถามเรื�องอื�น 

ๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับวาระการประชุมนั �น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชุมจบวาระที� 9 แล้ว 

   จากนั �นพิธีกรจงึเปิดประชุม โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี �  

ระเบียบวาระที�1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ได้จัดขึ �นวนัที� 12 มิถุนายน 

2560 โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั �งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งได้ส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  โดยได้ส่งสําเนารายงานการ

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับรายงานการประชมุวสิามัญผู้ถือ

หุ้นครั �งที� 1/2560 ดังกล่าว ทั �งนี �เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที�

เสนอ 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอยีดตามที�เสนอทุกประการ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ

อนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 
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สําหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี �   

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

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

เสียงเลือกตั �งกรรมการ ข้อ 37(1)ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

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

ดงันั �นการนับคะแนนในวาระที� 1, วาระที� 3, วาระที� 4, วาระที� 5, วาระที� 7 จะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวย

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 เป็นการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 เป็นเรื�องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 8 และ วาระที� 9 จะต้องได้รับการอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน                

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จะเป็นปีที� 4 ที�ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode 

และการลงมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดําเนินการลงคะแนนเสยีงดังต่อไปนี � 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย สําหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

สามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที�มีหรือตามจํานวนหุ้นที�ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง 

โดยในการออกเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที�แต่งตั �ง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ทั �งนี �ในการประชมุครั �งนี � ไม่มีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทํา

เครื�องหมายลงในบัตรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทั �งลงลายมือชื�อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ ถือหุ้นในแต่

ละวาระบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่านที�ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ �น และส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที�นบัคะแนน ส่วนท่านที�เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลง

ลายมือชื�อในบตัร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนที�เห็นด้วยภายหลังจากเสร็จสิ �นการประชุม

ซึ�งจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตทูางออก ยกเว้นวาระที� 5 เลือกตั �งกรรมการ ที�จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทกุใบโดยจะ

เรียกเก็บบตัรลงคะแนนสําหรับผู้ที�ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเห็น

ด้วย 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้มอบ

ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั �น ส่วนผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก 

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั �น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั �น

จากนั �นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที�เหลือถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วยในวาระนั �น ๆ 
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5. เนื�องจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั �น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมี

ผู้ ถือหุ้ นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื�องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามา

เพิ�มเติม หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที�จะออกจากที�ประชุมก่อนปิดประชุมหากประสงค์ที�จะ

ลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซน็ชื�อให้กับเจ้าหน้าที�ที�จดุลงทะเบียนเพื�อหักออก

จากฐานคะแนนเสียงในที�ประชุม 

6. บตัรเสีย ได้แก่บัตรที�มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที�มีการขีดฆ่าลงในบตัรลงคะแนนโดยไม่

ลงชื�อกํากับบริเวณที�ขีดฆ่านั �น หรือกรณีที�มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทําได้เฉพาะคัสโตเดียนเท่านั �น) 

กรณีบตัรเสียจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ 

7.  เมื�อเสร็จสิ �นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที�ประชุมรับทราบทันทีที�ทําการรวบรวม

คะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละของผู้

ถือหุ้นตามมติที�ต้องใช้ 

8. การประชมุในวนันี �จะดําเนินการประชมุตามลําดับวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ โดยจะมีการ

นําเสนอข้อมลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคดิเห็นหรือคําถามในระเบียบวาระนั �น ๆ ผู้ เข้าร่วม

ประชมุท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คําถามให้ยกมือขึ �น เมื�อท่านประธานอนญุาตแล้ว ให้แจ้งชื�อ นามสกุลพร้อมแจ้งวา่

เป็นผู้ถือหุ้นที�มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉนัทะ แล้วจงึเสนอความเห็นหรือคําถามค่ะ หากจะเสนอหรือถามเรื�องอื�น 

ๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับวาระการประชุมนั �น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื�อประชุมจบวาระที� 9 แล้ว 

   จากนั �นพิธีกรจงึเปิดประชุม โดยได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันี �  

ระเบียบวาระที�1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ได้จัดขึ �นวนัที� 12 มิถุนายน 

2560 โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั �งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งได้ส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  โดยได้ส่งสําเนารายงานการ

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที�ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับรายงานการประชมุวสิามัญผู้ถือ

หุ้นครั �งที� 1/2560 ดังกล่าว ทั �งนี �เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที�

เสนอ 

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอยีดตามที�เสนอทุกประการ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ

อนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 
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  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2.  ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 21,001 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็น 254,793,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 

  นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ารายงานประจําปีของ

คณะกรรมการเกี�ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุ

ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 หน้า 145 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเวป

ไซต์ของบริษัทแล้วตั �งแต่วนัที� 5 เมษายน 2561 

  นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ � สุทัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ซึ�งนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ � สุทศัน์ รายงานต่อที�ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบ

ก่อนประชุมแล้ว และขอนําภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สรุปสาระสําคญัดงันี � 

ผลการดําเนินงานของบริษัท 

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)    งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัทมีรายได้รวม  724.75 988.59 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จํานวน 710.09 973.30 

บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจํานวน 4.54 (7.60) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทมีสินทรัพย์ทั �งสิน 554.40 679.44 

หนี �สินรวมจํานวน  300.17 428.87 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  254.23 250.57 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2.  ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 21,001 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็น 254,793,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 

  นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ารายงานประจําปีของ

คณะกรรมการเกี�ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุ

ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 หน้า 145 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเวป

ไซต์ของบริษัทแล้วตั �งแต่วนัที� 5 เมษายน 2561 

  นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ � สุทัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ซึ�งนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ � สุทศัน์ รายงานต่อที�ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบ

ก่อนประชุมแล้ว และขอนําภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สรุปสาระสําคญัดงันี � 

ผลการดําเนินงานของบริษัท 

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)    งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัทมีรายได้รวม  724.75 988.59 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จํานวน 710.09 973.30 

บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจํานวน 4.54 (7.60) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทมีสินทรัพย์ทั �งสิน 554.40 679.44 

หนี �สินรวมจํานวน  300.17 428.87 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  254.23 250.57 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ รายงานต่อที�ประชมุให้ทราบว่า สําหรับข้อมลูทางการเงินที�สําคญั 

โดยเริ�มด้วยงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ประกอบด้วย รายได้รวมปี 2560 จํานวน 

724.75 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อน 16.44 %  และค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จํานวน  710.09 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อน 

15.81% ซึ�งส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิ 4.54 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อนที 12.21 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากในปี 2559 

มีรายได้พิเศษจากการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการแยกธรุกิจหัวลากหางพ่วงออกไปทําให้มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ

ขายทรัพย์สินรวมประมาณ 17 ล้านบาท ซึ�งหากไม่คํานงึถึงรายได้พิเศษในปี 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกําไรสทุธิที�เพิ�มขึ �น

จากปีก่อนจากผลการดําเนินงานปกต ิ

ส่วนงบกําไรขาดทนุสําหรับงบการเงินรวม รายได้รวมปี 2560 จํานวน 988.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

2.24% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จํานวน 973.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.13%  สาเหตหุลกัเกิดจากในปี 2559 มีรายได้

พิเศษดงัที�กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง เนื�องจากบริษัทย่อยที�ตั �งขึ �นในปี 2559 ที�มีผลประกอบการที�ดีขึ �นสามารถ

ควบคมุต้นทนุได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ กําไรขาดทนุสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทปี 2560 มีผลขาดทนุสทุธิ 7.60 ล้านบาท ซึ�งดีขึ �น

จากปีก่อนที�มีผลขาดทนุสทุธิ 8.18 ล้านบาท  

สินทรัพย์รวม ปี 2560 เท่ากับ 679.44 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 24.67% สาเหตหุลกัเกิดจากการรวม

งบการเงินของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด ซึ�งมีสินทรัพย์โอนหวัลากและหางพ่วง ซึ�งมีมลูค่าสงูจากการ

ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหม่ในระหว่างปี 2560 

หนี �สินรวมปี 2560 เท่ากับ 428.87 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 33.85 % สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ�มขึ �น

ของหนี �สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินของรถหัวลากและหางพ่วง จากการรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ 

โลจิสตกิส์ จํากัด ดังที�กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2560 เท่ากับ 250.57 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 11.58% 

เนื�องจากการรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 

ทั �งนี �บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอร์รัปชั�น

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีหน้า 94-95 และ หน้า127 โดยได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั�นไว้

เป็นส่วนหนึ�งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และบรรจไุว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอกีด้วย โดยได้

ประกาศให้พนกังานทราบและนําไปปฏิบตัิตั �งแต่วนัที� 20 กรกฎาคม 2556 ทั �งนี � เมื�อวนัที� 3 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้

ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (ตาม

รายละเอียดในรายงานประจําปีหน้า 95) และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพฒันาต่อไปและยังคงมุ่งมันพัฒนาต่อไป 

  หลังจากที�มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื�อ

ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯจึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 โดยมี

รายละเอียดตามรายงานประจําปี 2560 ตามที�เสนอ 

  มติที�ประชุม ผู้ ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําปี 2560 ตามที�เสนอ อย่างไรก็ตามเนื�องจากวาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลา 

             บัญชีประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2.  ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 21,001 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็น 254,793,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 

  นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ารายงานประจําปีของ

คณะกรรมการเกี�ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุ

ท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 หน้า 145 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเวป

ไซต์ของบริษัทแล้วตั �งแต่วนัที� 5 เมษายน 2561 

  นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ � สุทัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ซึ�งนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ � สุทศัน์ รายงานต่อที�ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของ

บริษัทประจําปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบ

ก่อนประชุมแล้ว และขอนําภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สรุปสาระสําคญัดงันี � 

ผลการดําเนินงานของบริษัท 

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)    งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

งบกําไรขาดทนุ 

บริษัทมีรายได้รวม  724.75 988.59 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จํานวน 710.09 973.30 

บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจํานวน 4.54 (7.60) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทมีสินทรัพย์ทั �งสิน 554.40 679.44 

หนี �สินรวมจํานวน  300.17 428.87 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  254.23 250.57 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ รายงานต่อที�ประชมุให้ทราบว่า สําหรับข้อมลูทางการเงินที�สําคญั 

โดยเริ�มด้วยงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ประกอบด้วย รายได้รวมปี 2560 จํานวน 

724.75 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อน 16.44 %  และค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จํานวน  710.09 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อน 

15.81% ซึ�งส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิ 4.54 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปีก่อนที 12.21 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากในปี 2559 

มีรายได้พิเศษจากการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการแยกธรุกิจหัวลากหางพ่วงออกไปทําให้มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ

ขายทรัพย์สินรวมประมาณ 17 ล้านบาท ซึ�งหากไม่คํานงึถึงรายได้พิเศษในปี 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกําไรสทุธิที�เพิ�มขึ �น

จากปีก่อนจากผลการดําเนินงานปกต ิ

ส่วนงบกําไรขาดทนุสําหรับงบการเงินรวม รายได้รวมปี 2560 จํานวน 988.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

2.24% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จํานวน 973.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.13%  สาเหตหุลกัเกิดจากในปี 2559 มีรายได้

พิเศษดงัที�กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง เนื�องจากบริษัทย่อยที�ตั �งขึ �นในปี 2559 ที�มีผลประกอบการที�ดีขึ �นสามารถ

ควบคมุต้นทนุได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ กําไรขาดทนุสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทปี 2560 มีผลขาดทนุสทุธิ 7.60 ล้านบาท ซึ�งดีขึ �น

จากปีก่อนที�มีผลขาดทนุสทุธิ 8.18 ล้านบาท  

สินทรัพย์รวม ปี 2560 เท่ากับ 679.44 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 24.67% สาเหตหุลกัเกิดจากการรวม

งบการเงินของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด ซึ�งมีสินทรัพย์โอนหวัลากและหางพ่วง ซึ�งมีมลูค่าสงูจากการ

ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหม่ในระหว่างปี 2560 

หนี �สินรวมปี 2560 เท่ากับ 428.87 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 33.85 % สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ�มขึ �น

ของหนี �สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินของรถหัวลากและหางพ่วง จากการรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ 

โลจิสตกิส์ จํากัด ดังที�กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2560 เท่ากับ 250.57 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 11.58% 

เนื�องจากการรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 

ทั �งนี �บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอร์รัปชั�น

ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปีหน้า 94-95 และ หน้า127 โดยได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั�นไว้

เป็นส่วนหนึ�งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และบรรจไุว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอกีด้วย โดยได้

ประกาศให้พนกังานทราบและนําไปปฏิบตัิตั �งแต่วนัที� 20 กรกฎาคม 2556 ทั �งนี � เมื�อวนัที� 3 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้

ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (ตาม

รายละเอียดในรายงานประจําปีหน้า 95) และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพฒันาต่อไปและยังคงมุ่งมันพัฒนาต่อไป 

  หลังจากที�มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื�อ

ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯจึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 โดยมี

รายละเอียดตามรายงานประจําปี 2560 ตามที�เสนอ 

  มติที�ประชุม ผู้ ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําปี 2560 ตามที�เสนอ อย่างไรก็ตามเนื�องจากวาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลา 

             บัญชีประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

   นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานให้ที�ประชุม

ทราบว่าเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112และข้อบงัคบับริษัท หมวดที� 7 ว่า

ด้วยการบญัชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กําหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไร

ขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมัต”ิ 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในสาํเนางบการเงิน ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ พร้อมกบัหนังสือเชญิ

ประชมุในครั �งนี � ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 หน้า 153 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทแล้วตั �งแต่วนัที� 5 

เมษายน 2561 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการเหน็ชอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตแล้วตามที�ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2560 หน้า 153 ถึง 220 ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

สําหรับหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เป็นแบบไม่มีเงื�อนไข และเป็นไปตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินและเพิ�มวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ที�เน้นเกี�ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อน เกี�ยวกับการแสดงรายการบญัชเีงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและบัญชีเงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกัน 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมัุติงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�

เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุัตงิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ :  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 43 ราย คิดเป็น 

254,793,902 หุ้น 
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คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการเหน็ชอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตแล้วตามที�ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2560 หน้า 153 ถึง 220 ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

สําหรับหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เป็นแบบไม่มีเงื�อนไข และเป็นไปตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินและเพิ�มวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ที�เน้นเกี�ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อน เกี�ยวกับการแสดงรายการบญัชเีงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและบัญชีเงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกัน 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมัุติงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�

เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุัตงิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ :  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 43 ราย คิดเป็น 

254,793,902 หุ้น 
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ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย 

 และการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนุีรักษ์ พิธีกรที�ประชุมแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม)มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเงินสํารองตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลงัหักทุนสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้วซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ

การเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมทั �งนี � การดําเนินการดังกล่าวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน ์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�

ประชมุให้ทราบว่า บริษัทฯมีผลประกอบการ กําไรสุทธิ ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ก่อนจ่ายปันผลจํานวน 4,541,773.47 

บาท (สี�ล้านห้าแสนสี�หมื�นหนึ�งพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี�สบิเจด็สตางค)์ และบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทนุสะสมยกมา ทําให้

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ)มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุ

สํารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี เป็นจํานวน  227,088.67 บาท คิดเป็น 0.14% ของทนุจดทะเบียน

ปัจจบุัน 157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบเจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ�งหากรวมกับกําไรสะสมที�จดัสรรเพื�อเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายของบริษัทจากปัจจุบนัที�มีจํานวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นจํานวน 

10,727,088.67 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื�นเจ็ดพนัแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)์ ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.81 

ของทนุจดทะเบียนปัจจุบนั 157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสบิเจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังจากหักกําไรที�จดัสรรเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมายแล้วบริษัทคงเหลือกําไรสุทธิจํานวน 4,314,684.80 บาท  (สี�ล้านสามแสนหนึ�งหมื�นสี�พนัหกร้อยแปด

สิบสี�บาทแปดสิบสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคํานงึถึง

ประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถือหุ้น 

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

จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน       227,088.67 บาท 

คงเหลือกําไรสทุธิจํานวน       4,314,684.80 บาท 

(เพื�อใช้หมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติพิจารณาและอนมุัติจดัสรรเงิน

กําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุติัให้งดจ่ายเงินปันผล หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
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   นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานให้ที�ประชุม

ทราบว่าเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112และข้อบงัคบับริษัท หมวดที� 7 ว่า

ด้วยการบญัชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กําหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไร

ขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชขีองบริษัทเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมัต”ิ 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในสาํเนางบการเงิน ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ พร้อมกบัหนังสือเชญิ

ประชมุในครั �งนี � ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 หน้า 153 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทแล้วตั �งแต่วนัที� 5 

เมษายน 2561 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการเหน็ชอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตแล้วตามที�ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2560 หน้า 153 ถึง 220 ซึ�งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

สําหรับหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เป็นแบบไม่มีเงื�อนไข และเป็นไปตามมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินและเพิ�มวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ที�เน้นเกี�ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อน เกี�ยวกับการแสดงรายการบญัชเีงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและบัญชีเงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกัน 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมัุติงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�

เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุัตงิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอทุกประการ  

  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   254,793,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ :  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 43 ราย คิดเป็น 

254,793,902 หุ้น 
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ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย 

 และการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม)มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเงินสํารองตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลงัหักทุนสํารองต่างๆ ทั �งหมดแล้วซึ�งการจ่ายเงินปันผลนั �นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ

การเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต และปัจจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมทั �งนี � การดําเนินการดังกล่าวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุศัน ์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�

ประชมุให้ทราบว่า บริษัทฯมีผลประกอบการ กําไรสุทธิ ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ก่อนจ่ายปันผลจํานวน 4,541,773.47 

บาท (สี�ล้านห้าแสนสี�หมื�นหนึ�งพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี�สบิเจด็สตางค)์ และบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทนุสะสมยกมา ทําให้

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ)มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 47 กําหนดให้บริษัทฯต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุ

สํารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี เป็นจํานวน  227,088.67 บาท คิดเป็น 0.14% ของทนุจดทะเบียน

ปัจจบุัน 157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสิบเจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ�งหากรวมกับกําไรสะสมที�จดัสรรเพื�อเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายของบริษัทจากปัจจุบนัที�มีจํานวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นจํานวน 

10,727,088.67 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื�นเจ็ดพนัแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)์ ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.81 

ของทนุจดทะเบียนปัจจุบนั 157,500,000 บาท (หนึ�งร้อยห้าสบิเจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังจากหักกําไรที�จดัสรรเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมายแล้วบริษัทคงเหลือกําไรสุทธิจํานวน 4,314,684.80 บาท  (สี�ล้านสามแสนหนึ�งหมื�นสี�พนัหกร้อยแปด

สิบสี�บาทแปดสิบสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคาํนงึถึง

ประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถือหุ้น 

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

จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน       227,088.67 บาท 

คงเหลือกําไรสทุธิจํานวน       4,314,684.80 บาท 

(เพื�อใช้หมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัตพิิจารณาและอนมุัติจดัสรรเงิน

กําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและอนมุติัให้งดจ่ายเงินปันผล หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

14

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติจดัสรร

เงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและอนมุัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุก

ประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุัติจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงินทนุสํารอง

ตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื�องจากบริษัทต้องจัดสรรกําไรบางส่วนเพื�อเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 227,088.67 บาท คงเหลือกําไรสะสมจํานวน 4,314,684.80 บาท ให้ใช้เป็นเงินทนุ

หมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสุดต่อผู้ถือหุ้น 
 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 910,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุ 44 ราย คิดเป็น 255,703,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุม รายงานให้ที�ประชุมทราบว่าเพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติมหาชน จํากดั มาตรา 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที� 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดและกรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง

ไปนั �นอาจจะได้รับเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั �งนี �กรรมการผู้ ที�จะพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ มีทั �งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปนี �คือ 

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  
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 ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติจดัสรร

เงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและอนมุัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุก

ประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุัติจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงินทนุสํารอง

ตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื�องจากบริษัทต้องจัดสรรกําไรบางส่วนเพื�อเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 227,088.67 บาท คงเหลือกําไรสะสมจํานวน 4,314,684.80 บาท ให้ใช้เป็นเงินทนุ

หมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสุดต่อผู้ถือหุ้น 
 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 910,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุ 44 ราย คิดเป็น 255,703,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุม รายงานให้ที�ประชุมทราบว่าเพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติมหาชน จํากัด มาตรา 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที� 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดและกรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง

ไปนั �นอาจจะได้รับเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั �งนี �กรรมการผู้ ที�จะพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ มีทั �งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปนี �คือ 

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  
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  ทั �งนี �เพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �ง เป็นกรรมการ ในช่วงวนัที� 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 

2560 ตามหลกัเกณฑ์ที�ได้ เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทแต่เมื�อถึงเวลาที�กําหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื�อมายัง

บริษัท  

ดงันั �นที�ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบคุคลากรที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว สําหรับกรรมการอิสระนั �นได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของ

กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จึงเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั �งกรรมการที�

ครบกําหนดออกตามวาระในครั �งนี �ทั �ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑค์ณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯได้ และความ

เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมรวมทั �งผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม ) และประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ( รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม ) กฎหมายอื�น สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

ที�ประชุมคณะกรรมการครั �งที� 1/2561 ประชมุเมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2561 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั �ง

กรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวทั �งหมดกลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ�ง ทั �งนี �

ข้อมูลและประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้แต่งตั �งเป็นกรรมการทั �ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 23 ถึง 30 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3  

พิธีกรที�ประชมุจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั �งกรรมการที�เสนอแต่งตั �งเป็น

รายบคุคล และพิธีกรที�ประชมุได้แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงและกล่าวสรุปเป็นมตดิังนี � 

  มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิลือกตั �งกรรมการที�ออกตามวาระทั �ง 3 ท่านได้แก่ นางจิตรมณี 

สวุรรณพลู, นางสาวเนติรัด สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

1. นางจิตรมณี สุวรรณพลู โดยที�ประชุมได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  ทั �งนี � นางจิตรมณี สวุรรณพลู ซึ�งได้รับเลือกตั �งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�งนั �น มี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 

2. นางสาวเนติรัด สังขง์าม โดยที�ประชมุได้มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 
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 ทั �งนี � ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติจดัสรร

เงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและอนมุัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุก

ประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุัติจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นเงินทนุสํารอง

ตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื�องจากบริษัทต้องจัดสรรกําไรบางส่วนเพื�อเป็น

ทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 227,088.67 บาท คงเหลือกําไรสะสมจํานวน 4,314,684.80 บาท ให้ใช้เป็นเงินทนุ

หมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสุดต่อผู้ถือหุ้น 
 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,703,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 910,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุ 44 ราย คิดเป็น 255,703,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุม รายงานให้ที�ประชุมทราบว่าเพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติมหาชน จํากัด มาตรา 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที� 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดและกรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง

ไปนั �นอาจจะได้รับเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั �งนี �กรรมการผู้ ที�จะพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ มีทั �งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปนี �คือ 

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  
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  ทั �งนี �เพื�อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �ง เป็นกรรมการ ในช่วงวนัที� 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 

2560 ตามหลกัเกณฑ์ที�ได้ เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทแต่เมื�อถึงเวลาที�กําหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื�อมายัง

บริษัท  

ดงันั �นที�ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบคุคลากรที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว สําหรับกรรมการอิสระนั �นได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของ

กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จึงเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั �งกรรมการที�

ครบกําหนดออกตามวาระในครั �งนี �ทั �ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑค์ณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที�จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯได้ และความ

เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมรวมทั �งผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม ) และประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ( รวมทั �งมีการแก้ไขเพิ�มเติม ) กฎหมายอื�น สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

ที�ประชุมคณะกรรมการครั �งที� 1/2561 ประชมุเมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2561 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั �ง

กรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวทั �งหมดกลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ�ง ทั �งนี �

ข้อมูลและประวตัิโดยสงัเขปของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้แต่งตั �งเป็นกรรมการทั �ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 23 ถึง 30 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3  

พิธีกรที�ประชมุจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั �งกรรมการที�เสนอแต่งตั �งเป็น

รายบคุคล และพิธีกรที�ประชมุได้แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงและกล่าวสรุปเป็นมตดิังนี � 

  มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิลือกตั �งกรรมการที�ออกตามวาระทั �ง 3 ท่านได้แก่ นางจิตรมณี 

สวุรรณพลู, นางสาวเนติรัด สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

1. นางจิตรมณี สุวรรณพลู โดยที�ประชุมได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  ทั �งนี � นางจิตรมณี สวุรรณพลู ซึ�งได้รับเลือกตั �งให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�งนั �น มี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 

2. นางสาวเนติรัด สังขง์าม โดยที�ประชมุได้มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 
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  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม โดยที�ประชุมได้มีมติอนมัุติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ :  

1.  เพื�อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที�ดี กรรมการทั �ง 3 ท่าน นางจิตรมณี สุวรรณพลู, นางสาวเนติรัด 

สงัข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม ได้ออกจากห้องประชุมในระหวา่งที�ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี �  

2. การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื�น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ซึ�งทางบริษัทฯได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื�อของกรรมการทั �ง 3 ท่าน โดยผู้ ถือหุ้ นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตาม

รายชื�อของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทําเครื�องหมายยืนยันการลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง และเซน็ลงนามด้วยปากกา  

3. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

4. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 7,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุ 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นตามที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้

เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกับบริษัทฯดงัรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 5-6 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบ โดย

ได้รายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ�ง

คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี � 
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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 - - 

5. คณะกรรมการบริหาร 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

ค่าบาํเหนจ็กรรมการ - 450,000 

ผลประโยชน์อื�นใด - - 

หมายเหตุ :   ค่าตอบแทนส่วนที�เหลือจากค่าเบี �ยประชุมจะจัดสรรเป็นค่าบําเหน็จกรรมการ  

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

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

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

 บริษัทฯได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯมีรูปแบบเดยีวคือการจ่ายเบี �ยประชมุ

กรรมการต่อครั �ง แยกตามตําแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 

2560 จึงเสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 

บาท  

 พิธีกรที�ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ เมื�อไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี �ยประชมุตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทกุประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง  
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  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม โดยที�ประชุมได้มีมติอนมัุติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ :  

1.  เพื�อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที�ดี กรรมการทั �ง 3 ท่าน นางจิตรมณี สุวรรณพลู, นางสาวเนติรัด 

สงัข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม ได้ออกจากห้องประชุมในระหวา่งที�ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี �  

2. การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื�น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ซึ�งทางบริษัทฯได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื�อของกรรมการทั �ง 3 ท่าน โดยผู้ ถือหุ้ นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตาม

รายชื�อของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทําเครื�องหมายยืนยันการลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง และเซน็ลงนามด้วยปากกา  

3. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

4. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 7,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุ 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นตามที�ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกับบริษัทฯดงัรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 5-6 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบ โดย

ได้รายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ�ง

คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี � 

 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

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 - - 

5. คณะกรรมการบริหาร 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

ค่าบาํเหนจ็กรรมการ - 450,000 

ผลประโยชน์อื�นใด - - 

หมายเหตุ :   ค่าตอบแทนส่วนที�เหลือจากค่าเบี �ยประชุมจะจัดสรรเป็นค่าบําเหน็จกรรมการ  

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

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

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

 บริษัทฯได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯมีรูปแบบเดยีวคือการจ่ายเบี �ยประชมุ

กรรมการต่อครั �ง แยกตามตําแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 

2560 จึงเสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 

บาท  

 พิธีกรที�ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี �ยประชมุตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทกุประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง  
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  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ �ม โดยที�ประชุมได้มีมติอนมัุติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ :  

1.  เพื�อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที�ดี กรรมการทั �ง 3 ท่าน นางจิตรมณี สุวรรณพลู, นางสาวเนติรัด 

สงัข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซล่ิ �ม ได้ออกจากห้องประชุมในระหวา่งที�ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี �  

2. การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื�น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ซึ�งทางบริษัทฯได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื�อของกรรมการทั �ง 3 ท่าน โดยผู้ ถือหุ้ นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตาม

รายชื�อของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทําเครื�องหมายยืนยันการลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง และเซน็ลงนามด้วยปากกา  

3. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

4. ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 7,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุ 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นตามที�ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกับบริษัทฯดงัรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 5-6 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี �แจงให้ที�ประชุมทราบ โดย

ได้รายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ�ง

คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี � 
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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 - - 

5. คณะกรรมการบริหาร 
  

    - ประธานกรรมการ - - 

    - กรรมการ - - 

ค่าบาํเหนจ็กรรมการ - 450,000 

ผลประโยชน์อื�นใด - - 

หมายเหตุ :   ค่าตอบแทนส่วนที�เหลือจากค่าเบี �ยประชุมจะจัดสรรเป็นค่าบําเหน็จกรรมการ  

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

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

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

 บริษัทฯได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯมีรูปแบบเดยีวคือการจ่ายเบี �ยประชมุ

กรรมการต่อครั �ง แยกตามตําแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 

2560 จึงเสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 

บาท  

 พิธีกรที�ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี �ยประชมุตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทกุประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง  

18
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มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในรูปแบบของ

เบี �ยประชมุและบําเหน็จ ตามรายละเอยีดที�เสนอทุกประการ โดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั �งนี �การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับ

ความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

โดยที�ประชุมได้มีมตอินมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ) ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  

หมายเหตุ :  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนดว่า “ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบ

บญัชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทั �งนี �ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯจากคุณสมบตัิ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั �งมาตรฐาน

การปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที�ดีตลอดมา เมื�อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราคา่ตอบแทนแล้ว จงึได้คดัเลอืก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ�งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนดิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที�ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับรอบปีบญัชี 2561 และเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั �งบริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยขอให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมัุตกิารแต่งตั �งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมตัคิ่าสอบบญัชี

สําหรับปี 2561 รายละเอียดดงันี � 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

2. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ    

3. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกุล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ                                                                                                                                      

4. นายโสภณ  เพิ�มศริิวัลลภ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ        

5. นางกิ�งกาญจน์   อศัวรังสฤษฎ ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ    

1919
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มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในรูปแบบของ

เบี �ยประชมุและบําเหน็จ ตามรายละเอยีดที�เสนอทุกประการ โดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั �งนี �การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับ

ความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

โดยที�ประชุมได้มีมตอินมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ) ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  

หมายเหตุ :  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนดว่า “ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบ

บญัชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทั �งนี �ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯจากคณุสมบตัิ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั �งมาตรฐาน

การปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที�ดีตลอดมา เมื�อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราคา่ตอบแทนแล้ว จงึได้คดัเลอืก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ�งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนดิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที�ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับรอบปีบญัชี 2561 และเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั �งบริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยขอให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมัุตกิารแต่งตั �งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมตัคิ่าสอบบญัชี

สําหรับปี 2561 รายละเอียดดงันี � 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

2. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ    

3. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกุล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ                                                                                                                                      

4. นายโสภณ  เพิ�มศริิวัลลภ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ        

5. นางกิ�งกาญจน์   อศัวรังสฤษฎ ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ    
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6. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ    

7. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ�งมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั �งนี �ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคณุสมบตัติามประกาศของคณะสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิัติงานได้ ให้

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด แทนได้ ทั �งนี �ผู้สอบบญัชี

ตามรายชื�อที�เสนอมานั �น ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ เกี�ยวข้องกับบคุคลดังกล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด   

โดยจํานวนปีที�บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที� 1 (ตั �งแต่ปี 

2560) และเพื�อประกอบการตดัสินใจของท่านผู้ ถือหุ้น ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าสอบบญัชีปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

ดงันี �  

รายละเอียด  

(หน่วย : บาท) 

2561 

(ปีที�เสนอ) 

2560 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 

- ค่าสอบบัญชีประจําปี  

- ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาส (3 ไตร

มาส) 

- 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 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตรวจสอบบญัชีที�เพิ�มขึ �นเนื�องจากบริษัท มีการพฒันา

โครงการธุรกิจเพิ�มขึ �น ส่งผลให้ปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ�มขึ �นจากปีก่อน ทั �งนี �บริษัท เอส

เอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส ์จํากดั / บริษัท เลเจนด ์ชิปปิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด  / บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จํากดั ซึ�งเป็นบริษัท

ย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชจีากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เช่นเดยีวกัน 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. ได้ใช้บริการผู้สอบบญัชีบริษัท Assurance Partners LLP. ในประเทศสิงคโปร์ โดย

คณะกรรมการจะดแูลให้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจัดทํางบการเงินดงักล่าวได้ทนัตามกําหนดเวลา  

  พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเตมิ จงึได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทกุประการ 

  มติที�ประชุม  ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมัุตกิารแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และการกําหนด

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวน 2,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ โดยมีรายละเอยีดตามที�

2020
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มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในรูปแบบของ

เบี �ยประชมุและบําเหน็จ ตามรายละเอยีดที�เสนอทุกประการ โดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั �งนี �การกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับ

ความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

โดยที�ประชุมได้มีมตอินมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ) ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  

หมายเหตุ :  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนดว่า “ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบ

บญัชี และกําหนด จํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทั �งนี �ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯจากคุณสมบตัิ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั �งมาตรฐาน

การปฏิบตัิงานเป็นที�ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที�ดีตลอดมา เมื�อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราคา่ตอบแทนแล้ว จงึได้คดัเลอืก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ�งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนดิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที�ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับรอบปีบญัชี 2561 และเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั �งบริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยขอให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมัุตกิารแต่งตั �งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมตัคิ่าสอบบญัชี

สําหรับปี 2561 รายละเอียดดงันี � 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

2. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ    

3. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกุล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ                                                                                                                                      

4. นายโสภณ  เพิ�มศริิวัลลภ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ        

5. นางกิ�งกาญจน์   อศัวรังสฤษฎ ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ    
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6. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ    

7. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ�งมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั �งนี �ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคณุสมบตัติามประกาศของคณะสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิัติงานได้ ให้

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด แทนได้ ทั �งนี �ผู้สอบบญัชี

ตามรายชื�อที�เสนอมานั �น ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ เกี�ยวข้องกับบคุคลดังกล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด   

โดยจํานวนปีที�บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที� 1 (ตั �งแต่ปี 

2560) และเพื�อประกอบการตดัสินใจของท่านผู้ ถือหุ้น ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าสอบบญัชีปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

ดงันี �  

รายละเอียด  

(หน่วย : บาท) 

2561 

(ปีที�เสนอ) 

2560 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 

- ค่าสอบบัญชีประจําปี  

- ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาส (3 ไตร

มาส) 

- 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 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตรวจสอบบญัชีที�เพิ�มขึ �นเนื�องจากบริษัท มีการพฒันา

โครงการธุรกิจเพิ�มขึ �น ส่งผลให้ปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ�มขึ �นจากปีก่อน ทั �งนี �บริษัท เอส

เอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส ์จํากดั / บริษัท เลเจนด ์ชิปปิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด  / บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จํากดั ซึ�งเป็นบริษัท

ย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชจีากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เช่นเดยีวกัน 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. ได้ใช้บริการผู้สอบบญัชีบริษัท Assurance Partners LLP. ในประเทศสิงคโปร์ โดย

คณะกรรมการจะดแูลให้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจัดทํางบการเงินดงักล่าวได้ทนัตามกําหนดเวลา  

  พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเตมิ จงึได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทกุประการ 

  มติที�ประชุม  ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมัุตกิารแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และการกําหนด

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวน 2,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ โดยมีรายละเอยีดตามที�

20
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เสนอทกุประการ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

 หมายเหตุ:  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 

157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังไม่มไิด้นํา

ออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�

เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบวา่ ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุที�ยังมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน  146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งจัดสรรไว้เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ตามมตทีิ�

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 และ จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้เพื�อรองรับการปรับ

สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) ตามมตกิารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 8 ซึ�งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานให้ที�ประชุม

ทราบว่า ตามมตทิี�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 อนมุตัิการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนจํานวน 140,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-

W1) และตามมติการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 ให้จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้

เพื�อรองรับการปรับสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) อีกจํานวน 6,350,000 หุ้น  

รวมเป็นหุ้นที�จดัสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 

(NCL-W1) จํานวน 146,350,000 หุ้น ซึ�งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายเมื�อวนัที� 19 มกราคม 

2561 ซึ�ง มีผู้ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที� 1 จํานวนจํานวน 

2,738 หุ้น ทําให้เหลือหุ้นสามัญที�จัดสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวซึ�งหมดอายุแล้ว คงเหลือ จํานวน 146,347,262 หุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อ พิจารณา

อนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 

บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ยังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที�
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เสนอทกุประการ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

 หมายเหตุ:  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 

157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังไม่มไิด้นํา

ออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�

เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบวา่ ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุที�ยงัมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน  146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งจัดสรรไว้เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ตามมตทีิ�

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 และ จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้เพื�อรองรับการปรับ

สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) ตามมตกิารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 8 ซึ�งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานให้ที�ประชุม

ทราบว่า ตามมตทิี�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 อนมุตัิการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนจํานวน 140,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-

W1) และตามมติการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 ให้จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้

เพื�อรองรับการปรับสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) อีกจํานวน 6,350,000 หุ้น  

รวมเป็นหุ้นที�จดัสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 

(NCL-W1) จํานวน 146,350,000 หุ้น ซึ�งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายเมื�อวนัที� 19 มกราคม 

2561 ซึ�ง มีผู้ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที� 1 จํานวนจํานวน 

2,738 หุ้น ทําให้เหลือหุ้นสามัญที�จัดสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวซึ�งหมดอายุแล้ว คงเหลือ จํานวน 146,347,262 หุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อ พิจารณา

อนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 

บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ยังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที�
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คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ซึ�งหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว 

  หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คดิเห็น ทั �งนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัตกิารลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดมิ 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้น

สามัญจดทะเบียนที�ยังไม่มิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามญัที�

เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

  มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ และอนมุัติการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท ฯ 

จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดมิ 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบยีนที�ยัง

ไม่มิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 
  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 45 ราย คิดเป็น255,710,902 

หุ้น 

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

   เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจะทะเบียน 

          นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนุีรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า      ในวาระนี �มีการ

พิมพ์ผดิพลาดในหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้าที� 9 บรรทดัที� 3,4 และ 7,8 ซึ�งพิมพ์เป็น “146,347,262 หุ้น 

(หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านสามแสนสี�หมื�นเจ็ดพนัสองร้อยหกสิบสองหุ้น)” ที�ถูกต้องคือ “483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสาม

ล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนัเจ็ดร้อยสามสบิแปดหุ้น)” ซึ�งทางบริษัทได้จดัทําใบแทรกแก้คําผดิให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน

เรียบร้อยแล้ว และขออภยัในความผดิพลาดดังกล่าว 

   นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนีุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า      ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บญัญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเตมิ หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง” 

2222
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เสนอทกุประการ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -   

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

 หมายเหตุ:  

1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

2. ในวาระนี �ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 

255,710,902 หุ้น 

ระเบียบวาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 

157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังไม่มไิด้นํา

ออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�

เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบวา่ ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุที�ยงัมิได้ออกจําหน่ายของบริษัทจํานวน  146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งจัดสรรไว้เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ตามมตทีิ�

ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 และ จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้เพื�อรองรับการปรับ

สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) ตามมตกิารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 

1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 8 ซึ�งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานให้ที�ประชุม

ทราบว่า ตามมตทิี�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2558 อนมุตัิการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนจํานวน 140,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-

W1) และตามมติการประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 12 มิถุนายน 2560 ให้จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุไว้

เพื�อรองรับการปรับสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (NCL-W1) อีกจํานวน 6,350,000 หุ้น  

รวมเป็นหุ้นที�จดัสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 

(NCL-W1) จํานวน 146,350,000 หุ้น ซึ�งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายเมื�อวนัที� 19 มกราคม 

2561 ซึ�ง มีผู้ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที� 1 จํานวนจํานวน 

2,738 หุ้น ทําให้เหลือหุ้นสามัญที�จัดสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวซึ�งหมดอายุแล้ว คงเหลือ จํานวน 146,347,262 หุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อ พิจารณา

อนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 

บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ยังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน146,347,262 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที�
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คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที� 1 (“NCL W-1”) ซึ�งหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว 

  หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คดิเห็น ทั �งนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัตกิารลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท ฯ จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดมิ 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้น

สามัญจดทะเบียนที�ยังไม่มิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามญัที�

เหลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

  มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ และอนมุัติการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท ฯ 

จํานวน 36,586,815.50 บาท จากเดมิ 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบยีนที�ยัง

ไม่มิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ�งเป็นหุ้นสามัญที�เหลือจากการจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 1 (NCL-W1) 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี � 
  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 45 ราย คิดเป็น255,710,902 

หุ้น 

ระเบียบวาระที� 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

   เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจะทะเบียน 

          นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนุีรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า      ในวาระนี �มีการ

พิมพ์ผดิพลาดในหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้าที� 9 บรรทดัที� 3,4 และ 7,8 ซึ�งพิมพ์เป็น “146,347,262 หุ้น 

(หนึ�งร้อยสี�สิบหกล้านสามแสนสี�หมื�นเจ็ดพนัสองร้อยหกสิบสองหุ้น)” ที�ถูกต้องคือ “483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสาม

ล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนัเจ็ดร้อยสามสบิแปดหุ้น)” ซึ�งทางบริษัทได้จดัทําใบแทรกแก้คําผดิให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน

เรียบร้อยแล้ว และขออภยัในความผดิพลาดดังกล่าว 

   นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวนีุรักษ์ พิธีกรที�ประชุมรายงานให้ที�ประชุมทราบว่า      ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บญัญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ�มเตมิ หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของ

บริษัทได้เมื�อที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง” 

22
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   นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�

ประชมุให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ แก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดมิจํานวน 

157,500,000 บาท เป็นจํานวน 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบยีนที�ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 

146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงันี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี �ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนตาม รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุกประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนมุติัแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน เป็นดังนี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 
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   นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�

ประชมุให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ แก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดมิจํานวน 

157,500,000 บาท เป็นจํานวน 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบยีนที�ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 

146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงันี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี �ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนตาม รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุกประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนมุติัแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน เป็นดังนี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 
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  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00   

  หมายเหตุ:  

  1.    มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 45 ราย คิดเป็น255,710,902 

หุ้น 

ระเบียบวาระที� 10 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมสําหรับวาระนี �  

คณุสุชาต ิจิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): จากรายงานประจําปี 2560 พบว่าทางบริษัทฯมีการลงทุนเกือบทกุไตร

มาส แตผ่ลการดําเนินงานที�ปรากฏไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอสอบดังนี � 

1. คณะกรรมการบริษัทฯมีวิธีการพิจารณาเรื�องของการลงทุนในแต่ละโครงการและมีการวิเคราะห์

ประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นอย่างไร  

2. ทางบริษัทฯคาดหวงัในเรื�องผลตอบแทนอย่างไร  

3. อะไรบ้างที�เป็นอุปสรรคและปัญหาในแต่ละโครงการที�เกิดขึ �น 

ขอให้ผู้บริหารช่วยชี �แจง เพื�อให้ผู้ประชมุผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้มีโอกาสได้มาประชมุ ณ ตรงนี � ได้มีโอกาสได้เข้าใจ

ถึงความตั �งใจความมุ่งมั�นของผู้บริหาร 

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ขอกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและชี �แจงต่อที�ประชมุว่า 

การประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี เป็นกิจกรรมที�สําคัญมากสําหรับบริษัทฯ ที�จะได้มีโอกาสเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส

ตรงไปตรงมา เพื�อสร้างความชัดเจน ตามที�คุณสุชาติได้สอบถาม จึงขอเรียนชี �แจงว่า การลงทุนทกุโครงการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองข้อมูล ศกึษาความเสี�ยง ศกึษาโอกาสทุกๆอย่าง อย่างรอบคอบ แต่ผล

ประกอบการดูเหมือนไม่สะท้อนออกมาตามที�คาดหวงั ซึ�งความจริงแล้วความคาดหวังการลงทนุของธุรกิจทกุธุรกิจของ

บริษัทฯนั �น ทางบริษัทฯคาดหวงัผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน แคเ่พียงต้องรอระยะเวลาเท่านั �นที�จะ

ปรากฏผลสําเร็จ อย่างเช่น เรื�องของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ซึ�งเดมิเป็นบริษัทย่อย แต่ปัจจบุนัเป็นบริษัทร่วม และ

เหตผุลที�ทางบริษัทฯ ไปลงทนุในบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ซึ�งเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลตินํ �ายาล้างไต ที�ส่งตามศูนย์

ฟอกไตที�อยู่ทั�วประเทศไทย ซึ�งไม่ใช่เป็นธุรกิจบริการ เนื�องจากทางบริษัทฯศกึษาเรื�องของความต้องการของตลาดที�จะ

รองรับอย่างถี�ถ้วน และทราบว่าปัจจุบนันี �ผู้ ป่วยที�เป็นโรคไตในประเทศไทยมีเพิ�มขึ �นทกุปี เนื�องจากการพฤติกรรมการทาน

อาหาร เป็นสาเหตหุนึ�งในการที�จะเป็นโรคไต สาเหตขุองโรคไตเกิดจากความดัน เบาหวาน สดุท้ายไปจบที�โรคไต ซึ�งไม่ใช่

เรื�องน่ายินด ี ประกอบกับผมมีกลุ่มเพื�อนๆ ที�เป็นหมอ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธรุกิจดงักล่าว และได้ข้อมูลเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทว่า ธุรกิจนี �เป็นเหมือนกับธุรกิจใหม่ เหมือนกับการเข้าสู่วงการ medical เหมือนกบัหลายๆบริษัทที�อยู่ใน

วงการ medical ธุรกิจนี �เป็น passive income คือ มีรายได้สมํ�าเสมอ ถึงแม้จะไม่หวอืหวา ใกล้ๆกลุม่ธรุกิจโรงพยาบาล แตมี่

รายได้สมํ�าเสมอ ก็คือมีการส่งออเดอร์ทกุครั �งที�ทางศูนย์ฟอกไตต้องการ หากถามว่าศนูย์ฟอกไตสามารถที�จะหยดุสั�งนํ �ายา

ล้างไตได้หรือไม่ ขอเรียนชี �แจงว่าตราบใดที�มีคนไข้ศนูย์ฟอกไตก็ไม่สามารถหยุดสั�งนํ �ายาล้างไตได้ เพราะฉะนั �นธรุกิจนี �มี
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

   นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ � สทุัศน์ ผู้ ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื�องนี �ต่อที�

ประชมุให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนมุติัให้บริษัทฯ แก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดมิจํานวน 

157,500,000 บาท เป็นจํานวน 120,913,184.50 บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามัญจดทะเบยีนที�ยังมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 

146,347,262 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงันี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 หลังจากที�มีการชี �แจงรายละเอียดเสร็จสิ �นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทั �งนี �ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจงึเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนตาม รายละเอียดที�เสนอข้างต้นทุกประการ  

 มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนมุติัแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน เป็นดังนี � 

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

ร้อยแปดสิบสี�บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

 

มลูค่าหุ้นละ        0.25 บาท   (ยี�สิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามัญ         483,652,738 หุ้น (สี�ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื�นสองพนั 

                                                                                เจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น  (-) 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี � 

 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

  เห็นด้วย   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นด้วย                    -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -  

  งดออกเสียง             -         เสยีง คดิเป็นร้อยละ      - 

  บตัรเสยี               -        เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 

  รวม   255,710,902 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00   

  หมายเหตุ:  

  1.    มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  2. ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 45 ราย คิดเป็น255,710,902 

หุ้น 

ระเบียบวาระที� 10 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมสําหรับวาระนี �  

คณุสุชาต ิจิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): จากรายงานประจําปี 2560 พบว่าทางบริษัทฯมีการลงทุนเกือบทกุไตร

มาส แตผ่ลการดําเนินงานที�ปรากฏไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอสอบดังนี � 

1. คณะกรรมการบริษัทฯมีวิธีการพิจารณาเรื�องของการลงทุนในแต่ละโครงการและมีการวิเคราะห์

ประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นอย่างไร  

2. ทางบริษัทฯคาดหวงัในเรื�องผลตอบแทนอย่างไร  

3. อะไรบ้างที�เป็นอุปสรรคและปัญหาในแต่ละโครงการที�เกิดขึ �น 

ขอให้ผู้บริหารช่วยชี �แจง เพื�อให้ผู้ประชมุผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้มีโอกาสได้มาประชมุ ณ ตรงนี � ได้มีโอกาสได้เข้าใจ

ถึงความตั �งใจความมุ่งมั�นของผู้บริหาร 

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ขอกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและชี �แจงต่อที�ประชมุว่า 

การประชมุผู้ถือหุ้นประจําปี เป็นกิจกรรมที�สําคัญมากสําหรับบริษัทฯ ที�จะได้มีโอกาสเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส

ตรงไปตรงมา เพื�อสร้างความชัดเจน ตามที�คุณสุชาติได้สอบถาม จึงขอเรียนชี �แจงว่า การลงทุนทกุโครงการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการพิจารณาและไตร่ตรองข้อมูล ศกึษาความเสี�ยง ศกึษาโอกาสทุกๆอย่าง อย่างรอบคอบ แต่ผล

ประกอบการดูเหมือนไม่สะท้อนออกมาตามที�คาดหวงั ซึ�งความจริงแล้วความคาดหวังการลงทนุของธุรกิจทกุธุรกิจของ

บริษัทฯนั �น ทางบริษัทฯคาดหวงัผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน แคเ่พียงต้องรอระยะเวลาเท่านั �นที�จะ

ปรากฏผลสําเร็จ อย่างเช่น เรื�องของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ซึ�งเดมิเป็นบริษัทย่อย แต่ปัจจบุนัเป็นบริษัทร่วม และ

เหตผุลที�ทางบริษัทฯ ไปลงทนุในบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ซึ�งเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลตินํ �ายาล้างไต ที�ส่งตามศูนย์

ฟอกไตที�อยู่ทั�วประเทศไทย ซึ�งไม่ใช่เป็นธุรกิจบริการ เนื�องจากทางบริษัทฯศกึษาเรื�องของความต้องการของตลาดที�จะ

รองรับอย่างถี�ถ้วน และทราบว่าปัจจุบนันี �ผู้ ป่วยที�เป็นโรคไตในประเทศไทยมีเพิ�มขึ �นทกุปี เนื�องจากการพฤติกรรมการทาน

อาหาร เป็นสาเหตหุนึ�งในการที�จะเป็นโรคไต สาเหตขุองโรคไตเกิดจากความดัน เบาหวาน สดุท้ายไปจบที�โรคไต ซึ�งไม่ใช่

เรื�องน่ายินด ี ประกอบกับผมมีกลุ่มเพื�อนๆ ที�เป็นหมอ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธรุกิจดงักล่าว และได้ข้อมูลเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทว่า ธุรกิจนี �เป็นเหมือนกับธุรกิจใหม่ เหมือนกับการเข้าสู่วงการ medical เหมือนกบัหลายๆบริษัทที�อยู่ใน

วงการ medical ธุรกิจนี �เป็น passive income คือ มีรายได้สมํ�าเสมอ ถึงแม้จะไม่หวอืหวา ใกล้ๆกลุม่ธรุกิจโรงพยาบาล แตมี่

รายได้สมํ�าเสมอ ก็คือมีการส่งออเดอร์ทกุครั �งที�ทางศูนย์ฟอกไตต้องการ หากถามว่าศนูย์ฟอกไตสามารถที�จะหยดุสั�งนํ �ายา

ล้างไตได้หรือไม่ ขอเรียนชี �แจงว่าตราบใดที�มีคนไข้ศนูย์ฟอกไตก็ไม่สามารถหยุดสั�งนํ �ายาล้างไตได้ เพราะฉะนั �นธรุกิจนี �มี
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ตลาดรองรับที�แน่นอน และจํานวนศนูย์ฟอกไต ปริมาณการฟอกไตของผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละสามครั �ง ครั �งละประมาณสี�

ชั�วโมง แต่ศนูย์ฟอกไตมีจํานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย จึงมีศนูย์ฟอกไตเกิดใหม่อย่างต่อเนื�องทกุปี นั�นหมายถึงฐาน

ลกูค้าของบริษัทฯก็จะขยายใหญ่ขึ �นด้วยเช่นกัน  

แต่เหตทีุ�งบการเงินของ บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ปี 2560 รับรู้ขาดทนุ เนื�องจากบริษัทร่วม 

เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด เป็นโรงงานนํ �ายาล้างไตแห่งแรกที�เป็นโรงงานปิด โดยมีการลงทนุซื �อเครื�องจักรเป็นระบบ 

automation ระบบปิด เพื�อป้องกันสิ�งเจือปน ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สงูมาก ซึ�งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ฉะนั �น

ช่วงเวลาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด จึงไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน จากสาเหตดุงักล่าว

จึงส่งผลให้ ผลประกอบการขาดทนุในช่วงปีแรก อย่างไรตามเมื�อเข้าสู่เดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทร่วม เกรซ วอ

เตอร์ เมด จํากดั เริ�มมีรายได้เข้ามายังบริษัท โดยกําลังการผลติอยู่ประมาณ 120,000 แกลลอนต่อเดือน เพราะฉะนั �นในช่วง 

ตลุาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม 2560 บริษัทมีการส่งสนิค้าปริมาณไม่มากนักในช่วงสามเดือนนี �  แต่ปรากฏว่าในช่วงต้น

ปี 2561 อตัราการสั�งสินค้าเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �กําลังการผลิตของโรงงานทั�วไปจะต้องใช้ระยะเวลา โดยปกติ

อตุสาหกรรมการผลิต จะให้ full capacity ต้องใช้ระยะเวลา โดยคาดว่าโรงงานผลตินํ �ายาล้างไตจะมีกําลงัการผลิตเตม็

กําลังภายในสิ �นปี 2561 เพราะฉะนั �นบริษัทฯคาดหวงัจะเห็นผลประกอบการของบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากดั 

สะท้อนออกมาเป็นกําไรภายในปีนี � แต่เนื�องจากบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด มีผลขาดทุนจากปี 2560 ในช่วง

ก่อสร้าง และไม่ว่าจะเป็นการทํามาตรฐาน GMP, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ISO ซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายที�

สงูมาก ประกอบกับ อย. มีออกมาตรฐานใหม่ให้มีมาตรฐานสงูขึ �น ก็คือ นํ �ายาล้างไต ต้องมี 3 เกรด คือ 1. ระดบั Food 

Grade คือเป็นระดับอาหาร 2. ระดับ Pharmacy Grade 3. ระดบัที�แพงที�สดุคือ Medical Grade ก็คือเหมือนยาที�เราทาน

อยู่ ซึ�งอนันั �นจะแพงมาก ซึ�งทางอย. ล่าสดุได้มีประกาศเมื�อปลายปี 2560 ว่าต่อไปไม่ให้ผลติมาตรฐาน Food Grade ให้

ผลิตมาตรฐาน Pharmacy Grade ส่งผลให้บริษัทต้องมีการจ้างที�ปรึกษาเพื�อปรับมาตรฐานการผลติใหม่ใหม่ทั �งหมด ซึ�งมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ�มขึ �นอีกประมาณเกือบ 1 ล้านบาท แต่เป็นการทยอยชําระ ซึ�งคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ �นภายในกลาง

ปี 2561 จากเหตผุลเรื�องการปรับมาตรฐานเป็นระดับ Pharmacy Grade จึงคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับรู้รายได้ของ

โรงงานดีขึ �น เนื�องจากสามารถขายส่งได้ราคาที�แพงขึ �น ภายหลังปี 2561เป็นต้นไป จะเป็น passive income ก็คือมีรายได้ที�

แน่นอนเพิ�มขึ �น สําหรับโรงงานนํ �ายาล้างไต  

  และขออนุญาตถือโอกาสนี � เรียนชี �แจงและอธิบายท่านผู้ถือหุ้นไปถึงบริษัทย่อยและร่วมอื�นๆ ว่า เหตใุด

ลงทุนไปแล้วแตย่ังไม่เห็นผลประกอบการ หรือผลตอบแทนกลบัเข้ามายังบริษัทฯ เนื�องจากการลงทุนไปที�ธรุกิจด้านโลจิ

สติกส,์ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, การบริหารจดัการขนส่งภายในประเทศ และที�สําคญัคือ ทางบริษัทฯมีผู้ ชํานาญการ

ตั �งแต่เริ�มก่อตั �งบริษัทฯ เมื�อ 25 ปีที�ผ่านมานั �น คือเรื�องของการจดัการโลจิสตกิส์ขนส่งระหว่างประเทศ ซึ�งทุกธุรกิจที�บริษัทฯ

ลงทุนด้านโลจิสตกิสนั์ �น ต้องขอเรียนชี �แจงว่าจะไม่เหมือนกบัธุรกิจ trading ก็คือซื �อมาขายไป ซึ�งจะสามารถรับรู้ผลกําไรได้

ทนัที แต่ธุรกิจโลจิสตกิสเ์ป็นการลงทนุระยะยาว ขออนญุาตยกตวัอย่างเช่น ทางด่วนเส้นแรกคือ คลองเตย-บางนา หากมอง

ย้อนไปในอดตีจะพบว่ากิจกรรมหรือธุรกรรมที�เกี�ยวกับภาคโลจิสตกิสทั์ �งหมดนี �เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั �นในช่วง

เริ�มต้นของการลงทนุจะรับรู้ขาดทุนแน่นอน แต่ภายหลงัจากที�ทุกอย่างถึงจุดๆหนึ�งที�ไม่ขาดทนุแล้ว รายได้เกี�ยวกับภาคโลจิ

สติกส์บริษัทจะกลายเป็น passive income คือเป็นรายได้เข้ามาอย่างสมํ�าเสมอ 

  มาตรการลงทนุเรื�องท่าเรือ การลงทุนโครงการโลจสิตกิส์ทกุอย่าง เส้นทางรถไฟ ถนนหนทาง ยิ�งเป็น

กิจกรรมที�ส่งเสริมด้านโลจิสตกิส ์ โดยเฉพาะประเภทที�เป็น infrastructure คือสาธารณปูโภคพื �นฐานที�สนับสนุนด้านโลจิ

สติกส ์ ต้องขออนุญาตเรียนชี �แจงผู้ถือหุ้นว่า เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนทนัท ี เพราะว่าไม่ได้

เป็นธุรกิจ trading ที�ซื �อมาขายไป เพราะฉะนั �นการลงทนุทกุโครงการ ทกุบริษัท บริษัทฯพิจารณาทั �งความเสี�ยง โอกาส และ
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ตลาดรองรับที�แน่นอน และจํานวนศนูย์ฟอกไต ปริมาณการฟอกไตของผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละสามครั �ง ครั �งละประมาณสี�

ชั�วโมง แต่ศนูย์ฟอกไตมีจํานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย จึงมีศนูย์ฟอกไตเกิดใหม่อย่างต่อเนื�องทกุปี นั�นหมายถึงฐาน

ลกูค้าของบริษัทฯก็จะขยายใหญ่ขึ �นด้วยเช่นกัน  

แต่เหตทีุ�งบการเงินของ บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ปี 2560 รับรู้ขาดทนุ เนื�องจากบริษัทร่วม 

เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด เป็นโรงงานนํ �ายาล้างไตแห่งแรกที�เป็นโรงงานปิด โดยมีการลงทนุซื �อเครื�องจักรเป็นระบบ 

automation ระบบปิด เพื�อป้องกันสิ�งเจือปน ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สงูมาก ซึ�งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ฉะนั �น

ช่วงเวลาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด จึงไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน จากสาเหตดุงักล่าว

จึงส่งผลให้ ผลประกอบการขาดทนุในช่วงปีแรก อย่างไรตามเมื�อเข้าสู่เดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทร่วม เกรซ วอ

เตอร์ เมด จํากดั เริ�มมีรายได้เข้ามายังบริษัท โดยกําลังการผลติอยู่ประมาณ 120,000 แกลลอนต่อเดือน เพราะฉะนั �นในช่วง 

ตลุาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม 2560 บริษัทมีการส่งสนิค้าปริมาณไม่มากนักในช่วงสามเดือนนี �  แต่ปรากฏว่าในช่วงต้น

ปี 2561 อตัราการสั�งสินค้าเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �กําลังการผลิตของโรงงานทั�วไปจะต้องใช้ระยะเวลา โดยปกติ

อตุสาหกรรมการผลิต จะให้ full capacity ต้องใช้ระยะเวลา โดยคาดว่าโรงงานผลตินํ �ายาล้างไตจะมีกําลงัการผลิตเตม็

กําลังภายในสิ �นปี 2561 เพราะฉะนั �นบริษัทฯคาดหวงัจะเห็นผลประกอบการของบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากดั 

สะท้อนออกมาเป็นกําไรภายในปีนี � แต่เนื�องจากบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด มีผลขาดทุนจากปี 2560 ในช่วง

ก่อสร้าง และไม่ว่าจะเป็นการทํามาตรฐาน GMP, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ISO ซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายที�

สงูมาก ประกอบกับ อย. มีออกมาตรฐานใหม่ให้มีมาตรฐานสงูขึ �น ก็คือ นํ �ายาล้างไต ต้องมี 3 เกรด คือ 1. ระดบั Food 

Grade คือเป็นระดับอาหาร 2. ระดับ Pharmacy Grade 3. ระดบัที�แพงที�สดุคือ Medical Grade ก็คือเหมือนยาที�เราทาน

อยู่ ซึ�งอนันั �นจะแพงมาก ซึ�งทางอย. ล่าสดุได้มีประกาศเมื�อปลายปี 2560 ว่าต่อไปไม่ให้ผลติมาตรฐาน Food Grade ให้

ผลิตมาตรฐาน Pharmacy Grade ส่งผลให้บริษัทต้องมีการจ้างที�ปรึกษาเพื�อปรับมาตรฐานการผลติใหม่ใหม่ทั �งหมด ซึ�งมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ�มขึ �นอีกประมาณเกือบ 1 ล้านบาท แต่เป็นการทยอยชําระ ซึ�งคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ �นภายในกลาง

ปี 2561 จากเหตผุลเรื�องการปรับมาตรฐานเป็นระดับ Pharmacy Grade จึงคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับรู้รายได้ของ

โรงงานดีขึ �น เนื�องจากสามารถขายส่งได้ราคาที�แพงขึ �น ภายหลังปี 2561เป็นต้นไป จะเป็น passive income ก็คือมีรายได้ที�

แน่นอนเพิ�มขึ �น สําหรับโรงงานนํ �ายาล้างไต  

  และขออนุญาตถือโอกาสนี � เรียนชี �แจงและอธิบายท่านผู้ถือหุ้นไปถึงบริษัทย่อยและร่วมอื�นๆ ว่า เหตใุด

ลงทุนไปแล้วแตย่ังไม่เห็นผลประกอบการ หรือผลตอบแทนกลบัเข้ามายังบริษัทฯ เนื�องจากการลงทุนไปที�ธรุกิจด้านโลจิ

สติกส,์ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, การบริหารจัดการขนส่งภายในประเทศ และที�สําคญัคือ ทางบริษัทฯมีผู้ ชํานาญการ

ตั �งแต่เริ�มก่อตั �งบริษัทฯ เมื�อ 25 ปีที�ผ่านมานั �น คือเรื�องของการจดัการโลจิสตกิสข์นส่งระหว่างประเทศ ซึ�งทุกธุรกิจที�บริษัทฯ

ลงทุนด้านโลจิสตกิสนั์ �น ต้องขอเรียนชี �แจงว่าจะไม่เหมือนกบัธุรกิจ trading ก็คือซื �อมาขายไป ซึ�งจะสามารถรับรู้ผลกําไรได้

ทนัที แต่ธุรกิจโลจิสตกิสเ์ป็นการลงทนุระยะยาว ขออนญุาตยกตวัอย่างเช่น ทางด่วนเส้นแรกคือ คลองเตย-บางนา หากมอง

ย้อนไปในอดตีจะพบว่ากิจกรรมหรือธุรกรรมที�เกี�ยวกับภาคโลจิสตกิสทั์ �งหมดนี �เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั �นในช่วง

เริ�มต้นของการลงทนุจะรับรู้ขาดทุนแน่นอน แต่ภายหลงัจากที�ทุกอย่างถึงจุดๆหนึ�งที�ไม่ขาดทนุแล้ว รายได้เกี�ยวกับภาคโลจิ

สติกส์บริษัทจะกลายเป็น passive income คือเป็นรายได้เข้ามาอย่างสมํ�าเสมอ 

  มาตรการลงทนุเรื�องท่าเรือ การลงทุนโครงการโลจสิตกิส์ทกุอย่าง เส้นทางรถไฟ ถนนหนทาง ยิ�งเป็น

กิจกรรมที�ส่งเสริมด้านโลจิสตกิส ์ โดยเฉพาะประเภทที�เป็น infrastructure คือสาธารณปูโภคพื �นฐานที�สนับสนุนด้านโลจิ

สติกส ์ ต้องขออนุญาตเรียนชี �แจงผู้ถือหุ้นว่า เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนทนัท ี เพราะว่าไม่ได้

เป็นธุรกิจ trading ที�ซื �อมาขายไป เพราะฉะนั �นการลงทนุทกุโครงการ ทกุบริษัท บริษัทฯพิจารณาทั �งความเสี�ยง โอกาส และ

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

ระยะเวลาที�เราจะได้รับผลตอบแทนกลบัมาอย่างรอบคอบ เพราะฉะนั �นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทย่อย

เอส เอส เค อนิเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด, บริษัทย่อย เลเจนด์ ชิปปิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ�งดําเนินธุรกิจเรื�องของการขนส่งโดยตู้

คอนเทนเนอร์ โดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง และบริษัทย่อยที�อยู่ในประเทศสิงคโปร์ อีก 2 บริษัทคือ บริษัทย่อย NCL 

Inter Logistics (S) Pte., Ltd. และ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ทกุบริษัทย่อยและร่วม มีผลประกอบการที�ดีขี �น โดย

ผลการดําเนินงานปรากฏดงังบการเงินเดี�ยวของแต่ละบริษัท โดยเฉพาะงบการเงินเดี�ยวของบริษัทแม่ที�มีผลการดําเนินงานที�

มีกําไร  

คณุสุชาต ิ จิตรวานิชกุล (ผู้ ถือหุ้น): ขอให้ผู้บริหารชี �แจงรายละเอียดเพิ�มขึ �นในเรื�องของ criteria หรือ 

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ว่าบริษัทฯมีเป้าหมายอตัราผลตอบแทนภายใน หรือ Inter Rate of Return (IRR) 

เท่าไหร่ และตั �งเป้าหมายว่า จุดคุ้มทนุ หรือ Break Even ประมาณเท่าไหร่ และธุรกิจโลจิสตกิส ์ เป็น Red Ocean หรือไม่ 

อย่างไร รวมถึงเมื�อไรบริษัทฯจึงจะสร้างผลประกอบการให้ออกมาอย่างชดัเจน  

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร): ขอเรียนชี �แจงว่า Inter Rate of Return (IRR) นี�

คํานวณได้ หากบริษัทฯมีการลงทุนในด้านของ asset มากๆ แต่ธุรกิจโลจิสติกส ์ เป็นการลงทุนในตวับคุลากรเพื�อให้บริการ 

เพราะฉะนั �นการคํานวน IRR ไม่ได้ส่งผลถึง Return ของการลงทุน และการลงทุนในด้านบคุลากรมีความจําเป็นต้องใช้เวลา 

เช่น บริษัทฯจ้างผู้ เชี�ยวชาญ 1 คน ด้วยเงินเดอืนหนึ�งแสนบาทต่อเดือน ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรท่านนี �จะต้องรองรับฐาน

ลกูค้าได้ทันทีในจดุคุ้มทนุ บริษัทฯจะต้องจ้างบคุลากรท่านนี � เพื�อเป็นฐานในการรองรับลกูค้าที�จะเข้ามาในอนาคต และหาก

จะตอบว่าผู้เชี�ยวชาญท่านนี �จะรองรับฐานลกูค้าที�จะเข้ามาได้มากน้อยหรือเร็วแค่ไหนนั �นต้องขึ �นอยู่กับปัจจยั หรือ Factor 

ภายในและภายนอกจํานวนมาก  

ดงันั �นในฐานะผู้หุ้นและผู้บริหารต้องเรียนชี �แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจยัต่างๆดังกล่าวขึ �นอยูก่ับ 1) สภาพ

เศรษฐกิจโดยทั�วไป 2) นโยบายภาครัฐ 3) ปัจจยัที�กระทบกระเทือนจากภายนอกเช่น ตลาดโลก ซึ�งระยะหลังองค์ประกอบ

โดยรวม หรือ sentiment เปลี�ยนแปลงรวดเร็วมาก ซึ�งหากขาดบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญ บริษัทฯ จะไม่สามารถขบัเคลื�อน

ไปได้ เพราะฉะนั �นการคํานวณ IRR สําหรับธรุกิจโลจิสตกิส ์ที�เป็นธรุกิจ service แตถ้่าเป็นโครงสร้างพื �นฐาน ระบบพื �นฐาน

การขนส่ง หรือ infrastructure บริษัทฯเหน็ด้วยกบัท่านผู้ ถือหุ้นว่า ต้องคํานวณ IRR เช่น การสร้างทางรถไฟ สร้างทางด่วน 

สร้างท่าเรือ เหล่านี �ต้องคาํนวณ IRR ทั �งนี �ในความเป็นส่วนตวัซึ�งไม่เกี�ยวกับการตดัสินใจของบริษัทฯ ถ้าการที�บริษัทฯจะ

ลงทุนในด้าน infrastructure เพื�ออนาคตของประเทศหรือของบริษัทฯ การคํานวณ IRR อาจจะเป็นอุปสรรคในการที�จะมี 

infrastructure ไปแข่งกับคู่แข่ง  

เช่นเดียวกับที�ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red Ocean ซึ�งท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถกูต้อง ซึ�งการ

เป็น Red Oceanในที�นี �ขึ �นกับทําเลที�ตั �ง ยกตวัอย่างเช่น ท่าเรือแหลมฉบงั เป็น Red Ocean เนื�องจากมีท่าเรือสตัหีบ  

และท่าเรืออื�นๆที�เป็นท่าเรือเอกชนในบริเวณใกล้เคยีงกัน แตท่่าเรือแหลมฉบังทํากําไรได้ดีที�สดุ เนื�องจากมีปัจจัยที�เกี�ยวข้อง

อื�นๆ หรือแม้แต่สนามบินสุวรรณภมูิ ถือว่าเป็น Red Ocean อย่างมาก เนื�องจากต้องแข่งกับประเทศสิงคโปร์ เพราะประเทศ

สิงคโปร์ เป็นประเทศที�เติบโตเร็วมาก สนามบินสิงคโปร์มีความเจริญก้าวหน้า ประเทศไทยจงึหยุดลงทนุพัฒนาสนามบิน

สวุรรณภมิูไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้จะทราบกันดีว่าเป็น Red Ocean เช่นเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจด้านโลจสิตกิส ์หากมองว่า

เป็น Red Ocean จะรู้สกึว่าอปุสรรคเยอะมาก แต่ทกุโลจิสติกสมี์ความโชคดีว่า ต้องมีการพัฒนาปรับตวัเองตลอดเวลา ขอ

อนญุาตยกตวัอย่างเรื�องการบริหารโรงงานนํ �ายาล้างไตกับบริหารธุรกิจที�เป็นบริการ หรือ Service ธุรกิจที�เป็น Service นั �นมี

ยืดหยุ่นสงูมาก (High Flexibility) แต่ธุรกิจที�เป็นอตุสาหกรรม อย่างโรงงานนํ �ายาล้างไต มีความเสี�ยงคือมีความยืดหยุ่นตํ�า 

(Low Flexibility) เนื�องจากเปลี�ยนย้ายที�ตั �งของโรงงานไม่ได้ เนื�องจากมีการก่อสร้างการผลิต การลงทนุเครื�องจกัรไปแล้ว  
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ตลาดรองรับที�แน่นอน และจํานวนศนูย์ฟอกไต ปริมาณการฟอกไตของผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละสามครั �ง ครั �งละประมาณสี�

ชั�วโมง แต่ศนูย์ฟอกไตมีจํานวนไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย จึงมีศนูย์ฟอกไตเกิดใหม่อย่างต่อเนื�องทกุปี นั�นหมายถึงฐาน

ลกูค้าของบริษัทฯก็จะขยายใหญ่ขึ �นด้วยเช่นกัน  

แต่เหตทีุ�งบการเงินของ บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด ปี 2560 รับรู้ขาดทนุ เนื�องจากบริษัทร่วม 

เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด เป็นโรงงานนํ �ายาล้างไตแห่งแรกที�เป็นโรงงานปิด โดยมีการลงทนุซื �อเครื�องจักรเป็นระบบ 

automation ระบบปิด เพื�อป้องกันสิ�งเจือปน ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สงูมาก ซึ�งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ฉะนั �น

ช่วงเวลาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด จึงไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน จากสาเหตดุงักล่าว

จึงส่งผลให้ ผลประกอบการขาดทนุในช่วงปีแรก อย่างไรตามเมื�อเข้าสู่เดือนตลุาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทร่วม เกรซ วอ

เตอร์ เมด จํากดั เริ�มมีรายได้เข้ามายังบริษัท โดยกําลังการผลติอยู่ประมาณ 120,000 แกลลอนต่อเดือน เพราะฉะนั �นในช่วง 

ตลุาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม 2560 บริษัทมีการส่งสนิค้าปริมาณไม่มากนักในช่วงสามเดือนนี �  แต่ปรากฏว่าในช่วงต้น

ปี 2561 อตัราการสั�งสินค้าเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �กําลังการผลิตของโรงงานทั�วไปจะต้องใช้ระยะเวลา โดยปกติ

อตุสาหกรรมการผลิต จะให้ full capacity ต้องใช้ระยะเวลา โดยคาดว่าโรงงานผลตินํ �ายาล้างไตจะมีกําลงัการผลิตเตม็

กําลังภายในสิ �นปี 2561 เพราะฉะนั �นบริษัทฯคาดหวงัจะเห็นผลประกอบการของบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากดั 

สะท้อนออกมาเป็นกําไรภายในปีนี � แต่เนื�องจากบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จํากัด มีผลขาดทุนจากปี 2560 ในช่วง

ก่อสร้าง และไม่ว่าจะเป็นการทํามาตรฐาน GMP, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ISO ซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายที�

สงูมาก ประกอบกับ อย. มีออกมาตรฐานใหม่ให้มีมาตรฐานสงูขึ �น ก็คือ นํ �ายาล้างไต ต้องมี 3 เกรด คือ 1. ระดบั Food 

Grade คือเป็นระดับอาหาร 2. ระดับ Pharmacy Grade 3. ระดบัที�แพงที�สดุคือ Medical Grade ก็คือเหมือนยาที�เราทาน

อยู่ ซึ�งอนันั �นจะแพงมาก ซึ�งทางอย. ล่าสดุได้มีประกาศเมื�อปลายปี 2560 ว่าต่อไปไม่ให้ผลติมาตรฐาน Food Grade ให้

ผลิตมาตรฐาน Pharmacy Grade ส่งผลให้บริษัทต้องมีการจ้างที�ปรึกษาเพื�อปรับมาตรฐานการผลติใหม่ใหม่ทั �งหมด ซึ�งมี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ�มขึ �นอีกประมาณเกือบ 1 ล้านบาท แตเ่ป็นการทยอยชําระ ซึ�งคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ �นภายในกลาง

ปี 2561 จากเหตผุลเรื�องการปรับมาตรฐานเป็นระดับ Pharmacy Grade จึงคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับรู้รายได้ของ

โรงงานดีขึ �น เนื�องจากสามารถขายส่งได้ราคาที�แพงขึ �น ภายหลังปี 2561เป็นต้นไป จะเป็น passive income ก็คือมีรายได้ที�

แน่นอนเพิ�มขึ �น สําหรับโรงงานนํ �ายาล้างไต  

  และขออนุญาตถือโอกาสนี � เรียนชี �แจงและอธิบายท่านผู้ถือหุ้นไปถึงบริษัทย่อยและร่วมอื�นๆ ว่า เหตใุด

ลงทุนไปแล้วแตย่ังไม่เห็นผลประกอบการ หรือผลตอบแทนกลบัเข้ามายังบริษัทฯ เนื�องจากการลงทุนไปที�ธรุกิจด้านโลจิ

สติกส,์ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, การบริหารจัดการขนส่งภายในประเทศ และที�สําคญัคือ ทางบริษัทฯมีผู้ ชํานาญการ

ตั �งแต่เริ�มก่อตั �งบริษัทฯ เมื�อ 25 ปีที�ผ่านมานั �น คือเรื�องของการจดัการโลจิสตกิสข์นส่งระหว่างประเทศ ซึ�งทุกธุรกิจที�บริษัทฯ

ลงทุนด้านโลจิสตกิสนั์ �น ต้องขอเรียนชี �แจงว่าจะไม่เหมือนกบัธุรกิจ trading ก็คือซื �อมาขายไป ซึ�งจะสามารถรับรู้ผลกําไรได้

ทนัที แต่ธุรกิจโลจิสตกิสเ์ป็นการลงทนุระยะยาว ขออนญุาตยกตวัอย่างเช่น ทางด่วนเส้นแรกคือ คลองเตย-บางนา หากมอง

ย้อนไปในอดตีจะพบว่ากิจกรรมหรือธุรกรรมที�เกี�ยวกับภาคโลจิสตกิสทั์ �งหมดนี �เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั �นในช่วง

เริ�มต้นของการลงทนุจะรับรู้ขาดทุนแน่นอน แต่ภายหลงัจากที�ทุกอย่างถึงจุดๆหนึ�งที�ไม่ขาดทนุแล้ว รายได้เกี�ยวกับภาคโลจิ

สติกส์บริษัทจะกลายเป็น passive income คือเป็นรายได้เข้ามาอย่างสมํ�าเสมอ 

  มาตรการลงทนุเรื�องท่าเรือ การลงทุนโครงการโลจสิตกิส์ทกุอย่าง เส้นทางรถไฟ ถนนหนทาง ยิ�งเป็น

กิจกรรมที�ส่งเสริมด้านโลจิสตกิส ์ โดยเฉพาะประเภทที�เป็น infrastructure คือสาธารณปูโภคพื �นฐานที�สนับสนุนด้านโลจิ

สติกส ์ ต้องขออนุญาตเรียนชี �แจงผู้ถือหุ้นว่า เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนทนัท ี เพราะว่าไม่ได้

เป็นธุรกิจ trading ที�ซื �อมาขายไป เพราะฉะนั �นการลงทนุทกุโครงการ ทกุบริษัท บริษัทฯพิจารณาทั �งความเสี�ยง โอกาส และ
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ระยะเวลาที�เราจะได้รับผลตอบแทนกลบัมาอย่างรอบคอบ เพราะฉะนั �นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทย่อย

เอส เอส เค อนิเตอร์ โลจิสติกส์ จํากัด, บริษัทย่อย เลเจนด์ ชิปปิ�ง (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ�งดําเนินธุรกิจเรื�องของการขนส่งโดยตู้

คอนเทนเนอร์ โดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง และบริษัทย่อยที�อยู่ในประเทศสิงคโปร์ อีก 2 บริษัทคือ บริษัทย่อย NCL 

Inter Logistics (S) Pte., Ltd. และ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ทกุบริษัทย่อยและร่วม มีผลประกอบการที�ดีขี �น โดย

ผลการดําเนินงานปรากฏดงังบการเงินเดี�ยวของแต่ละบริษัท โดยเฉพาะงบการเงินเดี�ยวของบริษัทแม่ที�มีผลการดําเนินงานที�

มีกําไร  

คณุสุชาต ิ จิตรวานิชกุล (ผู้ ถือหุ้น): ขอให้ผู้บริหารชี �แจงรายละเอียดเพิ�มขึ �นในเรื�องของ criteria หรือ 

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ว่าบริษัทฯมีเป้าหมายอตัราผลตอบแทนภายใน หรือ Inter Rate of Return (IRR) 

เท่าไหร่ และตั �งเป้าหมายว่า จุดคุ้มทนุ หรือ Break Even ประมาณเท่าไหร่ และธุรกิจโลจิสตกิส ์ เป็น Red Ocean หรือไม่ 

อย่างไร รวมถึงเมื�อไรบริษัทฯจึงจะสร้างผลประกอบการให้ออกมาอย่างชดัเจน  

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร): ขอเรียนชี �แจงว่า Inter Rate of Return (IRR) นี�

คํานวณได้ หากบริษัทฯมีการลงทุนในด้านของ asset มากๆ แต่ธุรกิจโลจิสติกส ์ เป็นการลงทุนในตวับคุลากรเพื�อให้บริการ 

เพราะฉะนั �นการคํานวน IRR ไม่ได้ส่งผลถึง Return ของการลงทุน และการลงทุนในด้านบคุลากรมีความจําเป็นต้องใช้เวลา 

เช่น บริษัทฯจ้างผู้ เชี�ยวชาญ 1 คน ด้วยเงินเดอืนหนึ�งแสนบาทต่อเดือน ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรท่านนี �จะต้องรองรับฐาน

ลกูค้าได้ทันทีในจดุคุ้มทนุ บริษัทฯจะต้องจ้างบคุลากรท่านนี � เพื�อเป็นฐานในการรองรับลกูค้าที�จะเข้ามาในอนาคต และหาก

จะตอบว่าผู้เชี�ยวชาญท่านนี �จะรองรับฐานลกูค้าที�จะเข้ามาได้มากน้อยหรือเร็วแค่ไหนนั �นต้องขึ �นอยู่กับปัจจยั หรือ Factor 

ภายในและภายนอกจํานวนมาก  

ดงันั �นในฐานะผู้หุ้นและผู้บริหารต้องเรียนชี �แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจยัต่างๆดังกล่าวขึ �นอยูก่ับ 1) สภาพ

เศรษฐกิจโดยทั�วไป 2) นโยบายภาครัฐ 3) ปัจจยัที�กระทบกระเทือนจากภายนอกเช่น ตลาดโลก ซึ�งระยะหลังองค์ประกอบ

โดยรวม หรือ sentiment เปลี�ยนแปลงรวดเร็วมาก ซึ�งหากขาดบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญ บริษัทฯ จะไม่สามารถขบัเคลื�อน

ไปได้ เพราะฉะนั �นการคํานวณ IRR สําหรับธรุกิจโลจิสตกิส ์ที�เป็นธรุกิจ service แตถ้่าเป็นโครงสร้างพื �นฐาน ระบบพื �นฐาน

การขนส่ง หรือ infrastructure บริษัทฯเหน็ด้วยกบัท่านผู้ ถือหุ้นว่า ต้องคํานวณ IRR เช่น การสร้างทางรถไฟ สร้างทางด่วน 

สร้างท่าเรือ เหล่านี �ต้องคาํนวณ IRR ทั �งนี �ในความเป็นส่วนตวัซึ�งไม่เกี�ยวกับการตดัสินใจของบริษัทฯ ถ้าการที�บริษัทฯจะ

ลงทุนในด้าน infrastructure เพื�ออนาคตของประเทศหรือของบริษัทฯ การคํานวณ IRR อาจจะเป็นอุปสรรคในการที�จะมี 

infrastructure ไปแข่งกับคู่แข่ง  

เช่นเดียวกับที�ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red Ocean ซึ�งท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถกูต้อง ซึ�งการ

เป็น Red Oceanในที�นี �ขึ �นกับทําเลที�ตั �ง ยกตวัอย่างเช่น ท่าเรือแหลมฉบงั เป็น Red Ocean เนื�องจากมีท่าเรือสตัหีบ  

และท่าเรืออื�นๆที�เป็นท่าเรือเอกชนในบริเวณใกล้เคยีงกัน แตท่่าเรือแหลมฉบังทํากําไรได้ดีที�สดุ เนื�องจากมีปัจจัยที�เกี�ยวข้อง

อื�นๆ หรือแม้แต่สนามบินสุวรรณภมูิ ถือว่าเป็น Red Ocean อย่างมาก เนื�องจากต้องแข่งกับประเทศสิงคโปร์ เพราะประเทศ

สิงคโปร์ เป็นประเทศที�เติบโตเร็วมาก สนามบินสิงคโปร์มีความเจริญก้าวหน้า ประเทศไทยจงึหยุดลงทนุพัฒนาสนามบิน

สวุรรณภมิูไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้จะทราบกันดีว่าเป็น Red Ocean เช่นเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจด้านโลจสิตกิส ์หากมองว่า

เป็น Red Ocean จะรู้สกึว่าอปุสรรคเยอะมาก แต่ทกุโลจิสติกสมี์ความโชคดีว่า ต้องมีการพัฒนาปรับตวัเองตลอดเวลา ขอ

อนญุาตยกตวัอย่างเรื�องการบริหารโรงงานนํ �ายาล้างไตกับบริหารธุรกิจที�เป็นบริการ หรือ Service ธุรกิจที�เป็น Service นั �นมี

ยืดหยุ่นสงูมาก (High Flexibility) แต่ธุรกิจที�เป็นอตุสาหกรรม อย่างโรงงานนํ �ายาล้างไต มีความเสี�ยงคือมีความยืดหยุ่นตํ�า 

(Low Flexibility) เนื�องจากเปลี�ยนย้ายที�ตั �งของโรงงานไม่ได้ เนื�องจากมีการก่อสร้างการผลิต การลงทนุเครื�องจกัรไปแล้ว  

26
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หากบริษัทลงทนุในบคุคลากรโดยการจ้างพนักงานมาหนึ�งแสนบาท โดยมอบหมายให้รับผดิชอบบริหาร

กิจกรรมนี � แต่บงัเอิญกิจกรรมนี �ล้มเหลว บริษัทฯก็จะสามารถโยกย้ายพนกังานดงักล่าวมุ่งไปบริหารกิจกรรมอื�นได้ นี�คอื 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของการที�บริษัทฯอยู่ในอุสาหกรรม Service Industry โดยเฉพาะเรื�องของการให้บริการด้านโลจิ

สติกส ์เพราะฉะนั �นธรุกิจของบริษัทฯเป็น Red Ocean แต่ธุรกิจนี �มีความยืดหยุ่นสูงมาก (High Flexibility) 

บริษัทฯมองว่าธุรกิจยุคปัจจุบันถ้าธุรกิจใดมี Flexibility ตํ�า ธุรกิจนั �นมีความเสี�ยงสูง ดงันั �นยืนยนัได้บริษัท

ฯ อยู่ในธุรกิจที�มี Flexibility ที�สูง หากท่านผู้ถือหุ้นตดิตามข่าวของบริษัทฯ เมื�อตอนที�บริษัทฯทําท่าเรือระนอง เมื�อบริษัทฯ 

เล็งเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค ทางบริษัทฯตดัสินใจหยุดดําเนินการได้ทันที ในทางกลบักันหากท่าเรือระนองนั �น เป็นท่าเรือที�

บริษัทฯลงทนุเอง ปัจจุบนันี �บริษัทอาจยังคงต้องรับภาระคา่เสื�อมอยู ่ เพราะฉะนั �นหากมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red 

Ocean มีอีกหลายธุรกิจที�เป็น Red Ocean เช่นกัน แต่บริษัทฯจะได้เปรียบในเรื�องของความยืดหยุ่น ความเคลื�อนไหวที�

รวดเร็วทําให้เราปรับตวัรับกับปัญหาได้เร็วและสร้างโอกาสใหม่ๆได้เร็ว 

คณุวีณา อุปัทยา (ผู้ถือหุ้น): จากกราฟหุ้นของบริษัทฯ เมื�อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของธุรกิจใน 

Industry เดียวกันที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งให้ผลตอบแทนอยู่ที�ประมาณ 15% ในขณะที�ของบริษัทฯติดลบ 24% เมื�อผู้ถือ

หุ้นรายย่อยขาดความเชื�อมั�นในหุ้นของบริษัทฯแล้วนั �น จะส่งผลให้ไม่เกิด draw ดงันั �นจึงขอให้ CEO ช่วยให้ข้อมูลเพื�อสร้าง

ความมั�นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย  

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร): ขอกล่าวขอบคณุและขอชี �แจงต่อผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่า 

การลงทุนของ NCL ขอให้มองว่าเป็นการลงทนุระยะยาวมากกว่า บริษัทฯไม่มองการลงทนุระยะสั �นๆว่าต้องการทํากิจกรรม

บางสิ�งบางอย่าง เพื�อให้เห็นผลตอบแทนโดยทนัทีทนัใด โดยไม่ได้มองในเรื�องของระยะยาวว่าจะมีการควบคมุอย่างไร จริง

อยู่ที�มีบริษัทหลายบริษัทที�อยู่ในอตุหสาหรรมเดยีวกันและเห็นผลตอบแทนเร็ว เนื�องจากโมเดลการลงทนุของบริษัทอื�น

แตกต่างจากของ NCL บริษัทอื�นนั �นมี Model ธุรกิจอีกแบบหนึ�ง คือลงทุนแล้วให้เห็นผลตอบแทนเร็ว ผมใช้คําว่าวิธีการ 

Mergers and Acquisitions (M&A) หากสงัเกตจะทราบว่า NCL ไม่มีการไปซื �อบริษัทอื�น เนื�องจากบริษัทฯมีมมุมองในแง่

การบริหารด้านโลจิสติกส์ เพราะเป็นเรื�องของบุคลากรเป็นหลกั บริษัทฯไม่ได้มี asset อะไรที�จะไปสร้างตลาด แต่ใช้บคุลากร 

ความเชี�ยวชาญในการสร้างตลาด เพราะฉะนั �นสําคญัที�สดุเลย หากบริษัทจะมีการลงทุนคือฝ่ายบริหารจะมองเรื�อง

ความสามารถในการควบคมุดูแลได้เป็นหลกั หากบริษัทฯควบคมุดแูลไม่ได้ แล้วบริษัทฯนําเงินไปลงทนุเบื �องต้นอาจจะเห็น

ผลตอบแทนทันที แตห่ากบริษัทควบคมุไม่ได้ อีก 3ปี 4ปี หรือ 5ปี ข้างหน้าผลตอบแทนอาจจะไม่มีในระยะยาว แต่หาก

บริษัทฯดูแลและควบคมุได้ ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนช้าแตบ่ริษัทฯจะค่อยๆสร้าง ค่อยๆเข้าไปดแูล ค่อยๆเข้าไปแทรกซมึ 

ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่มาทันที แต่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีความมั�นใจเป็นอย่างยิ�ง และขอให้ทกุท่านมั�นใจวา่ 

การลงทุนของบริษัทฯ อยู่ในการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดได้ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ เพราะฉะนั �น

จึงขอยืนยันว่าการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส ์ ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ทันท ี แต่เป็นผลตอบแทนแบบ Passive income 

เปรียบเทียบได้กับการลงทนุในเรื�องของการซื �อคอนโดมีเนียมปล่อยเช่า ในช่วงที�เราต้องไปซื �อคอนโดมีเนียม ต้องผ่อน ต้อง

ให้เงินดาวน์ ไม่มีทางจะได้เห็นผลตอบแทนแน่นอน แต่ภายหลงัสร้างเสร็จเมื�อมีลกูค้ามาเช่า อนันี �จะกลายเป็น Passive 

Income และอนันี �เป็นการควบคมุ ดูแลการลงทุนของบริษัทฯ  ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเน้นว่าหากบริษัทฯไปลงทนุซื �อกิจการ

แล้วไม่สามารถควบคมุได้ จะมีความเสี�ยงสงูมาก เพราะการลงทุนต้องคํานวณ IRR อย่างที�คณุสุชาติพดูถึง คํานวณ IRR 

กิจกรรมนั �นมันมีอยู่แล้ว และเมื�อลงทุนไปหลายร้อยล้าน คํานวณ IRR เสร็จแล้ว สมมติระยะคืนทนุอยู่ที�ประมาณ 8 ปี ช่วง 

3-4 ปีแรกได้ แต่ภายหลงัจากนั �นต้องเข้าไปควบคมุดแูลได้ หากไม่สามารถควบคมุได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที�บริษัทฯ

ต้องการ และเงินที�ลงทนุไปหลายร้อยล้านอาจจะประสบปัญหาในภายหลงั เหมือนอย่างบริษัทเรือที�จะตดัสินใจซื �อเรือหรือ

เช่าเรือ ต้องการซื �อเรือเพื�อเป็นทรัพย์สินจะมีค่าเสื�อม แตก่ารซื �อเรือสามารถควบคมุตวัเองได้ เพราะลงทุนแล้วเรือเป็นของ
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หากบริษัทลงทนุในบคุคลากรโดยการจ้างพนักงานมาหนึ�งแสนบาท โดยมอบหมายให้รับผดิชอบบริหาร

กิจกรรมนี � แต่บงัเอิญกิจกรรมนี �ล้มเหลว บริษัทฯก็จะสามารถโยกย้ายพนกังานดงักล่าวมุ่งไปบริหารกิจกรรมอื�นได้ นี�คอื 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของการที�บริษัทฯอยู่ในอุสาหกรรม Service Industry โดยเฉพาะเรื�องของการให้บริการด้านโลจิ

สติกส ์เพราะฉะนั �นธรุกิจของบริษัทฯเป็น Red Ocean แต่ธุรกิจนี �มีความยืดหยุ่นสูงมาก (High Flexibility) 

บริษัทฯมองว่าธุรกิจยุคปัจจุบันถ้าธุรกิจใดมี Flexibility ตํ�า ธุรกิจนั �นมีความเสี�ยงสูง ดงันั �นยืนยนัได้บริษัท

ฯ อยู่ในธุรกิจที�มี Flexibility ที�สูง หากท่านผู้ถือหุ้นตดิตามข่าวของบริษัทฯ เมื�อตอนที�บริษัทฯทําท่าเรือระนอง เมื�อบริษัทฯ 

เล็งเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค ทางบริษัทฯตดัสินใจหยุดดําเนินการได้ทันที ในทางกลบักันหากท่าเรือระนองนั �น เป็นท่าเรือที�

บริษัทฯลงทนุเอง ปัจจุบนันี �บริษัทอาจยังคงต้องรับภาระคา่เสื�อมอยู ่ เพราะฉะนั �นหากมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red 

Ocean มีอีกหลายธุรกิจที�เป็น Red Ocean เช่นกัน แต่บริษัทฯจะได้เปรียบในเรื�องของความยืดหยุ่น ความเคลื�อนไหวที�

รวดเร็วทําให้เราปรับตวัรับกับปัญหาได้เร็วและสร้างโอกาสใหม่ๆได้เร็ว 

คณุวีณา อุปัทยา (ผู้ถือหุ้น): จากกราฟหุ้นของบริษัทฯ เมื�อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของธุรกิจใน 

Industry เดียวกันที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งให้ผลตอบแทนอยู่ที�ประมาณ 15% ในขณะที�ของบริษัทฯติดลบ 24% เมื�อผู้ถือ

หุ้นรายย่อยขาดความเชื�อมั�นในหุ้นของบริษัทฯแล้วนั �น จะส่งผลให้ไม่เกิด draw ดงันั �นจึงขอให้ CEO ช่วยให้ข้อมูลเพื�อสร้าง

ความมั�นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย  

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร): ขอกล่าวขอบคณุและขอชี �แจงต่อผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่า 

การลงทุนของ NCL ขอให้มองว่าเป็นการลงทนุระยะยาวมากกว่า บริษัทฯไม่มองการลงทนุระยะสั �นๆว่าต้องการทํากิจกรรม

บางสิ�งบางอย่าง เพื�อให้เห็นผลตอบแทนโดยทนัทีทนัใด โดยไม่ได้มองในเรื�องของระยะยาวว่าจะมีการควบคมุอย่างไร จริง

อยู่ที�มีบริษัทหลายบริษัทที�อยู่ในอตุหสาหรรมเดยีวกันและเห็นผลตอบแทนเร็ว เนื�องจากโมเดลการลงทนุของบริษัทอื�น

แตกต่างจากของ NCL บริษัทอื�นนั �นมี Model ธุรกิจอีกแบบหนึ�ง คือลงทุนแล้วให้เห็นผลตอบแทนเร็ว ผมใช้คําว่าวิธีการ 

Mergers and Acquisitions (M&A) หากสงัเกตจะทราบว่า NCL ไม่มีการไปซื �อบริษัทอื�น เนื�องจากบริษัทฯมีมมุมองในแง่

การบริหารด้านโลจิสติกส์ เพราะเป็นเรื�องของบุคลากรเป็นหลกั บริษัทฯไม่ได้มี asset อะไรที�จะไปสร้างตลาด แต่ใช้บคุลากร 

ความเชี�ยวชาญในการสร้างตลาด เพราะฉะนั �นสําคญัที�สดุเลย หากบริษัทจะมีการลงทุนคือฝ่ายบริหารจะมองเรื�อง

ความสามารถในการควบคมุดูแลได้เป็นหลกั หากบริษัทฯควบคมุดแูลไม่ได้ แล้วบริษัทฯนําเงินไปลงทนุเบื �องต้นอาจจะเห็น

ผลตอบแทนทันที แตห่ากบริษัทควบคมุไม่ได้ อีก 3ปี 4ปี หรือ 5ปี ข้างหน้าผลตอบแทนอาจจะไม่มีในระยะยาว แต่หาก

บริษัทฯดูแลและควบคมุได้ ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนช้าแตบ่ริษัทฯจะค่อยๆสร้าง ค่อยๆเข้าไปดแูล ค่อยๆเข้าไปแทรกซมึ 

ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่มาทันที แต่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีความมั�นใจเป็นอย่างยิ�ง และขอให้ทกุท่านมั�นใจวา่ 

การลงทุนของบริษัทฯ อยู่ในการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดได้ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ เพราะฉะนั �น

จึงขอยืนยันว่าการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส ์ ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ทันที แต่เป็นผลตอบแทนแบบ Passive income 

เปรียบเทียบได้กับการลงทนุในเรื�องของการซื �อคอนโดมีเนียมปล่อยเช่า ในช่วงที�เราต้องไปซื �อคอนโดมีเนียม ต้องผ่อน ต้อง

ให้เงินดาวน์ ไม่มีทางจะได้เห็นผลตอบแทนแน่นอน แต่ภายหลงัสร้างเสร็จเมื�อมีลกูค้ามาเช่า อนันี �จะกลายเป็น Passive 

Income และอนันี �เป็นการควบคมุ ดูแลการลงทุนของบริษัทฯ  ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเน้นว่าหากบริษัทฯไปลงทนุซื �อกิจการ

แล้วไม่สามารถควบคมุได้ จะมีความเสี�ยงสงูมาก เพราะการลงทุนต้องคาํนวณ IRR อย่างที�คณุสุชาติพดูถึง คํานวณ IRR 

กิจกรรมนั �นมันมีอยู่แล้ว และเมื�อลงทุนไปหลายร้อยล้าน คํานวณ IRR เสร็จแล้ว สมมติระยะคืนทนุอยู่ที�ประมาณ 8 ปี ช่วง 

3-4 ปีแรกได้ แตภ่ายหลงัจากนั �นต้องเข้าไปควบคมุดแูลได้ หากไม่สามารถควบคมุได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที�บริษัทฯ

ต้องการ และเงินที�ลงทนุไปหลายร้อยล้านอาจจะประสบปัญหาในภายหลงั เหมือนอย่างบริษัทเรือที�จะตดัสินใจซื �อเรือหรือ

เช่าเรือ ต้องการซื �อเรือเพื�อเป็นทรัพย์สินจะมีค่าเสื�อม แตก่ารซื �อเรือสามารถควบคมุตวัเองได้ เพราะลงทุนแล้วเรือเป็นของ
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บริษัทฯ เวลาธุรกิจดี index เรือขึ �น บริษัทฯก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ �น เพราะบริษัทฯมีค่าใช้จ่าย fix แตถ้่าเราไปเช่าเรือ เวลาที� 

index ขึ �น ค่าเช่าขึ �น บริษัทฯอาจจะมีค่าใช้จา่ยมากขึ �นส่งผลให้กําไรลดน้อยลงอันนี �อยู่ที�บริษัทฯจะตัดสินใจวา่จะเลือกซื �อเรือ

หรือเช่าเรือ เพราะฉะนั �นอยู่ที�นโยบายแต่ละบริษัทซึ�งมีนโยบายที�แตกต่างกัน เพราะฉะนั �นท่านจะเห็นว่าบริษัทฯ มี

ผลตอบแทนไม่เหมือนกบับริษัทอื�นที�ตอนนี �เห็นว่าเร็ว แต่อยากให้มองในระยะยาวเรื�องการควบคมุดแูล การลงทนุของบริษัท

ฯหากสังเกต ทางบริษัทฯไม่ได้ใช้เงินในการลงทนุจํานวนมากในแตล่ะกิจกรรม เพราะฉะนั �นความเสี�ยงของบริษัทฯจะน้อย

กว่าและสามารถควบคมุได้ดกีวา่ แต่ผลตอบแทนอาจจะมาช้าเหมาะกับการลงทนุระยะยาว 

คณุสุชาต ิ จิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): ขอให้คณุกิตต ิ พวัถาวรสกุล อธิบายให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงแผนการใน

อนาคต 3-5 ปีข้างหน้าว่าบริษัทฯ จะเดินไปในทศิทางใดและตั �งเป้าหมายในการเตบิโตเป็นอย่างไร และ Capex (Capital 

Expenditure) ว่าจะมีการลงทุนอะไรบ้าง ซึ�งเป็นข้อกังวลเนื�องจากการลงลงทนุน้อยก็จริง แตมี่ความถี� บางครั �งเงินที�ลงทุน

ไปแล้วเป็นระยะเวลานานอาจจะยังไม่กลบัมา ซึ�งอาจจะมีความเสี�ยงที�ส่งผลให้เกิดขาดสภาพคล่องได้  

  และขอรบกวนสอบถามคุณกร ทัพพะรังสี ในฐานะเป็นผู้ที�มีประสบการณ์เชี�ยวชาญว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า

สภาพเศรษฐกิจโดยรวม เรื�องของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกว่ามี risk ความเสี�ยงอย่างไร โอกาสอะไรบ้างที�จะส่งผลกระทบ

กับบริษัทฯ ขอให้คุณกร ทพัพะรังสี ช่วยเสริมข้อมลูในข้อที�สองนี � 

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : เรื�องของกระแสเงินสด เรื�องของสภาพคล่องของ

บริษัทฯ ต้องขอเรียนชี �แจงว่า ถ้าดูจากงบ Definite Ratio ของบริษัทฯตํ�าอยู่ ยังไม่ถึง 2 เพราะฉะนั �นเรามีศกัยภาพที�จะ

สามารถกู้ เงินได้ แต่บริษัทฯคงไม่ไปพึ�งเงินกู้  100% เพราะว่าตอนนี �เท่าที�ทกุท่านทราบคือธนาคารเองก็มีการเปลี�ยนแปลง มี

แรงกดดันมาก เพราะฉะนั �น ล่าสดุบริษัทฯมีการออก Warrant 2 อัตราการใช้สิทธิคือ 1.50 บาท แต่วา่บังเอญิราคาหุ้นใน

อดีตอยู่ที�ประมาณ 2 บาท แต่เนื�องจากสภาพตลาดเปลี�ยนแปลงไป ราคาตลาดเมื�อวานนี �อยู่ที� 1.40 บาท ซึ�งมันก็ต่างอยู่แค ่

10 สตางค์ บริษัทฯจงึมั�นใจว่าเมื�อถึงเวลาของ Warrant 2 คาดว่าจะมีคนใช้สิทธิที�จะแปลงเป็นหุ้นแม่ อนันี �โดยส่วนตวั ไม่ได้

เป็นข้อมลูจากที�ไหน เพราะฉะนั �นบริษัทก็จะได้เงินเข้ามาส่วนหนึ�ง คณะกรรมการมีอนุมตัิให้มีการลงทุนเพิ�มเตมิที�จํานวน 

1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ที�ผ่านมาบริษัทฯได้มีเผยแพร่ข่าวสารผ่านตลาดหลกัทรัพย์หรือสาธารณะชนไปแล้วฉะนั �น

ใน 1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ก็อยู่ที�วงเงินสกัประมาณ 40 กว่าล้านบาท โดยส่วนตวัยังมีความเห็นวา่ Warrant 2 

น่าจะมีผู้ใช้สิทธิใกล้เคียงกับวงเงินนี � ก็จะสามารถเพิ�มสภาพคล่องให้บริษัทฯในการที�จะไปลงทุนต่อเนื�องได้ ซึ�งก็จะลดความ

กังวลไปได้ระดบัหนึ�ง ส่วนผลตอบแทนที�เข้ามาช้า แน่นอนทกุครั �งที�มีการลงทนุใหม่ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ต้องคํานึงถงึ

แหล่งที�มาของเงินลงทนุ โดยบริษัทฯก็คงยดึนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที� 9 ว่าบริษัทฯจะลงทนุทําธุรกิจ

แต่พอตวั บริษัทฯไม่มีนโยบายการลงทนุที�ใหญเ่กินกําลงั ที�จะส่งผลให้บริษัทฯมีปัญหา เพราะฉะนั �นขอให้ผู้ ถือหุ้นมั�นใจได้

เรื�องนี �  

  ส่วนเรื�องของโมเดลธุรกิจ ขออนุญาตเปิดเผยโดยสาธารณะว่า บริษัทฯมีโมเดลที�จะขยายธุรกิจใน

ต่างประเทศ ซึ�งบริษัทฯมีความเชี�ยวชาญในเรื�องของ International Logistics และที�บริษัทไปลงทนุเปิดบริษัทย่อยที�สิงคโปร์ 

เมื�อ 3 ปีที�แล้ว เพื�อรองรับการลงทนุต่างประเทศ เนื�องจากสิงคโปร์เป็น Financial Center ของ Southeast Asia และก็เป็น 

Hub ของโลจิสตกิส ์ โดยเฉพาะท่าเรือสิงคโปร์ซึ�งเป็น Hub เพราะฉะนั �นบริษัทฯจึงหลกีเลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์

เพื�อไปวางพื �นฐานการลงทุนธุรกิจต่อไปยังประเทศอื�นๆ  บริษัทฯใช้บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ เพื�อเปิดสํานักงานของ

ตวัเองถือหุ้น 100% ที� Los Angeles, USA ซึ�งได้เปิดสํานกังานเรียบร้อยแล้ว ดงัที�บริษัทฯแจ้งเสมอว่าเป็นโมเดลที�บริษัท

จะต้องเป็น International Logistics Company ไม่ใช่เป็นแต่เพียง Local Company  

ดงัที�คณุสชุาติพดูว่าธุรกิจของบริษัทเป็น Red Ocean ซึ�งข้อดีของการเป็น Red Ocean คือทกุบริษัทต้อง

คดิโมเดลใหม่ๆ ออกมา หากไม่เป็น Red Ocean และเป็น Blue Ocean จะไม่มีโมเดลใหม่ๆออกมา ซึ�งความเป็นจริงบริษัทฯ
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หากบริษัทลงทนุในบคุคลากรโดยการจ้างพนักงานมาหนึ�งแสนบาท โดยมอบหมายให้รับผดิชอบบริหาร

กิจกรรมนี � แต่บงัเอิญกิจกรรมนี �ล้มเหลว บริษัทฯก็จะสามารถโยกย้ายพนกังานดงักล่าวมุ่งไปบริหารกิจกรรมอื�นได้ นี�คอื 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของการที�บริษัทฯอยู่ในอุสาหกรรม Service Industry โดยเฉพาะเรื�องของการให้บริการด้านโลจิ

สติกส ์เพราะฉะนั �นธรุกิจของบริษัทฯเป็น Red Ocean แต่ธุรกิจนี �มีความยืดหยุ่นสูงมาก (High Flexibility) 

บริษัทฯมองว่าธุรกิจยุคปัจจุบันถ้าธุรกิจใดมี Flexibility ตํ�า ธุรกิจนั �นมีความเสี�ยงสูง ดงันั �นยืนยนัได้บริษัท

ฯ อยู่ในธุรกิจที�มี Flexibility ที�สูง หากท่านผู้ถือหุ้นตดิตามข่าวของบริษัทฯ เมื�อตอนที�บริษัทฯทําท่าเรือระนอง เมื�อบริษัทฯ 

เล็งเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค ทางบริษัทฯตดัสินใจหยุดดําเนินการได้ทันที ในทางกลบักันหากท่าเรือระนองนั �น เป็นท่าเรือที�

บริษัทฯลงทนุเอง ปัจจุบนันี �บริษัทอาจยังคงต้องรับภาระคา่เสื�อมอยู ่ เพราะฉะนั �นหากมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red 

Ocean มีอีกหลายธุรกิจที�เป็น Red Ocean เช่นกัน แต่บริษัทฯจะได้เปรียบในเรื�องของความยืดหยุ่น ความเคลื�อนไหวที�

รวดเร็วทําให้เราปรับตวัรับกับปัญหาได้เร็วและสร้างโอกาสใหม่ๆได้เร็ว 

คณุวีณา อุปัทยา (ผู้ถือหุ้น): จากกราฟหุ้นของบริษัทฯ เมื�อเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของธุรกิจใน 

Industry เดียวกันที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งให้ผลตอบแทนอยู่ที�ประมาณ 15% ในขณะที�ของบริษัทฯติดลบ 24% เมื�อผู้ถือ

หุ้นรายย่อยขาดความเชื�อมั�นในหุ้นของบริษัทฯแล้วนั �น จะส่งผลให้ไม่เกิด draw ดงันั �นจึงขอให้ CEO ช่วยให้ข้อมูลเพื�อสร้าง

ความมั�นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย  

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร): ขอกล่าวขอบคณุและขอชี �แจงต่อผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่า 

การลงทุนของ NCL ขอให้มองว่าเป็นการลงทนุระยะยาวมากกว่า บริษัทฯไม่มองการลงทนุระยะสั �นๆว่าต้องการทํากิจกรรม

บางสิ�งบางอย่าง เพื�อให้เห็นผลตอบแทนโดยทนัทีทนัใด โดยไม่ได้มองในเรื�องของระยะยาวว่าจะมีการควบคมุอย่างไร จริง

อยู่ที�มีบริษัทหลายบริษัทที�อยู่ในอตุหสาหรรมเดยีวกันและเห็นผลตอบแทนเร็ว เนื�องจากโมเดลการลงทนุของบริษัทอื�น

แตกต่างจากของ NCL บริษัทอื�นนั �นมี Model ธุรกิจอีกแบบหนึ�ง คือลงทุนแล้วให้เห็นผลตอบแทนเร็ว ผมใช้คําว่าวิธีการ 

Mergers and Acquisitions (M&A) หากสงัเกตจะทราบว่า NCL ไม่มีการไปซื �อบริษัทอื�น เนื�องจากบริษัทฯมีมมุมองในแง่

การบริหารด้านโลจิสติกส์ เพราะเป็นเรื�องของบุคลากรเป็นหลกั บริษัทฯไม่ได้มี asset อะไรที�จะไปสร้างตลาด แตใ่ช้บคุลากร 

ความเชี�ยวชาญในการสร้างตลาด เพราะฉะนั �นสําคญัที�สดุเลย หากบริษัทจะมีการลงทุนคือฝ่ายบริหารจะมองเรื�อง

ความสามารถในการควบคมุดูแลได้เป็นหลกั หากบริษัทฯควบคมุดแูลไม่ได้ แล้วบริษัทฯนําเงินไปลงทนุเบื �องต้นอาจจะเห็น

ผลตอบแทนทันที แตห่ากบริษัทควบคมุไม่ได้ อีก 3ปี 4ปี หรือ 5ปี ข้างหน้าผลตอบแทนอาจจะไม่มีในระยะยาว แต่หาก

บริษัทฯดูแลและควบคมุได้ ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนช้าแตบ่ริษัทฯจะค่อยๆสร้าง ค่อยๆเข้าไปดแูล ค่อยๆเข้าไปแทรกซมึ 

ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่มาทันที แต่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีความมั�นใจเป็นอย่างยิ�ง และขอให้ทกุท่านมั�นใจวา่ 

การลงทุนของบริษัทฯ อยู่ในการควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิดได้ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ เพราะฉะนั �น

จึงขอยืนยันว่าการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส ์ ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ทันที แต่เป็นผลตอบแทนแบบ Passive income 

เปรียบเทียบได้กับการลงทนุในเรื�องของการซื �อคอนโดมีเนียมปล่อยเช่า ในช่วงที�เราต้องไปซื �อคอนโดมีเนียม ต้องผ่อน ต้อง

ให้เงินดาวน์ ไม่มีทางจะได้เห็นผลตอบแทนแน่นอน แต่ภายหลงัสร้างเสร็จเมื�อมีลกูค้ามาเช่า อนันี �จะกลายเป็น Passive 

Income และอนันี �เป็นการควบคมุ ดูแลการลงทุนของบริษัทฯ  ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเน้นว่าหากบริษัทฯไปลงทนุซื �อกิจการ

แล้วไม่สามารถควบคมุได้ จะมีความเสี�ยงสงูมาก เพราะการลงทุนต้องคํานวณ IRR อย่างที�คณุสุชาติพดูถึง คํานวณ IRR 

กิจกรรมนั �นมันมีอยู่แล้ว และเมื�อลงทุนไปหลายร้อยล้าน คํานวณ IRR เสร็จแล้ว สมมติระยะคืนทนุอยู่ที�ประมาณ 8 ปี ช่วง 

3-4 ปีแรกได้ แต่ภายหลงัจากนั �นต้องเข้าไปควบคมุดแูลได้ หากไม่สามารถควบคมุได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที�บริษัทฯ

ต้องการ และเงินที�ลงทนุไปหลายร้อยล้านอาจจะประสบปัญหาในภายหลงั เหมือนอย่างบริษัทเรือที�จะตดัสินใจซื �อเรือหรือ

เช่าเรือ ต้องการซื �อเรือเพื�อเป็นทรัพย์สินจะมีค่าเสื�อม แตก่ารซื �อเรือสามารถควบคมุตวัเองได้ เพราะลงทุนแล้วเรือเป็นของ
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บริษัทฯ เวลาธุรกิจด ี index เรือขึ �น บริษัทฯก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ �น เพราะบริษัทฯมีค่าใช้จ่าย fix แตถ้่าเราไปเช่าเรือ เวลาที� 

index ขึ �น ค่าเช่าขึ �น บริษัทฯอาจจะมีค่าใช้จา่ยมากขึ �นส่งผลให้กําไรลดน้อยลงอันนี �อยู่ที�บริษัทฯจะตัดสินใจวา่จะเลือกซื �อเรือ

หรือเช่าเรือ เพราะฉะนั �นอยู่ที�นโยบายแต่ละบริษัทซึ�งมีนโยบายที�แตกต่างกัน เพราะฉะนั �นท่านจะเห็นว่าบริษัทฯ มี

ผลตอบแทนไม่เหมือนกบับริษัทอื�นที�ตอนนี �เห็นว่าเร็ว แต่อยากให้มองในระยะยาวเรื�องการควบคมุดแูล การลงทนุของบริษัท

ฯหากสังเกต ทางบริษัทฯไม่ได้ใช้เงินในการลงทนุจํานวนมากในแตล่ะกิจกรรม เพราะฉะนั �นความเสี�ยงของบริษัทฯจะน้อย

กว่าและสามารถควบคมุได้ดกีวา่ แต่ผลตอบแทนอาจจะมาช้าเหมาะกับการลงทนุระยะยาว 

คณุสุชาต ิ จิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): ขอให้คณุกิตต ิ พวัถาวรสกุล อธิบายให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงแผนการใน

อนาคต 3-5 ปีข้างหน้าว่าบริษัทฯ จะเดินไปในทศิทางใดและตั �งเป้าหมายในการเตบิโตเป็นอย่างไร และ Capex (Capital 

Expenditure) ว่าจะมีการลงทุนอะไรบ้าง ซึ�งเป็นข้อกังวลเนื�องจากการลงลงทนุน้อยก็จริง แตมี่ความถี� บางครั �งเงินที�ลงทุน

ไปแล้วเป็นระยะเวลานานอาจจะยังไม่กลบัมา ซึ�งอาจจะมีความเสี�ยงที�ส่งผลให้เกิดขาดสภาพคล่องได้  

  และขอรบกวนสอบถามคุณกร ทัพพะรังส ี ในฐานะเป็นผู้ที�มีประสบการณ์เชี�ยวชาญว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า

สภาพเศรษฐกิจโดยรวม เรื�องของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกว่ามี risk ความเสี�ยงอย่างไร โอกาสอะไรบ้างที�จะส่งผลกระทบ

กับบริษัทฯ ขอให้คุณกร ทพัพะรังสี ช่วยเสริมข้อมลูในข้อที�สองนี � 

คณุกิตต ิ พวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : เรื�องของกระแสเงินสด เรื�องของสภาพคล่องของ

บริษัทฯ ต้องขอเรียนชี �แจงว่า ถ้าดูจากงบ Definite Ratio ของบริษัทฯตํ�าอยู่ ยังไม่ถึง 2 เพราะฉะนั �นเรามีศกัยภาพที�จะ

สามารถกู้ เงินได้ แต่บริษัทฯคงไม่ไปพึ�งเงินกู้  100% เพราะว่าตอนนี �เท่าที�ทกุท่านทราบคือธนาคารเองก็มีการเปลี�ยนแปลง มี

แรงกดดันมาก เพราะฉะนั �น ล่าสดุบริษัทฯมีการออก Warrant 2 อัตราการใช้สิทธิคือ 1.50 บาท แต่วา่บังเอญิราคาหุ้นใน

อดีตอยู่ที�ประมาณ 2 บาท แต่เนื�องจากสภาพตลาดเปลี�ยนแปลงไป ราคาตลาดเมื�อวานนี �อยู่ที� 1.40 บาท ซึ�งมันก็ต่างอยู่แค ่

10 สตางค์ บริษัทฯจงึมั�นใจว่าเมื�อถึงเวลาของ Warrant 2 คาดว่าจะมีคนใช้สิทธิที�จะแปลงเป็นหุ้นแม่ อนันี �โดยส่วนตวั ไม่ได้

เป็นข้อมลูจากที�ไหน เพราะฉะนั �นบริษัทก็จะได้เงินเข้ามาส่วนหนึ�ง คณะกรรมการมีอนุมตัิให้มีการลงทุนเพิ�มเตมิที�จํานวน 

1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ที�ผ่านมาบริษัทฯได้มีเผยแพร่ข่าวสารผ่านตลาดหลกัทรัพยห์รือสาธารณะชนไปแล้วฉะนั �น

ใน 1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ก็อยู่ที�วงเงินสกัประมาณ 40 กว่าล้านบาท โดยส่วนตวัยังมีความเห็นวา่ Warrant 2 

น่าจะมีผู้ใช้สิทธิใกล้เคียงกับวงเงินนี � ก็จะสามารถเพิ�มสภาพคล่องให้บริษัทฯในการที�จะไปลงทุนต่อเนื�องได้ ซึ�งก็จะลดความ

กังวลไปได้ระดบัหนึ�ง ส่วนผลตอบแทนที�เข้ามาช้า แน่นอนทกุครั �งที�มีการลงทนุใหม่ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ต้องคํานึงถงึ

แหล่งที�มาของเงินลงทนุ โดยบริษัทฯก็คงยดึนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที� 9 ว่าบริษัทฯจะลงทนุทําธุรกิจ

แต่พอตวั บริษัทฯไม่มีนโยบายการลงทนุที�ใหญเ่กินกําลงั ที�จะส่งผลให้บริษัทฯมีปัญหา เพราะฉะนั �นขอให้ผู้ ถือหุ้นมั�นใจได้

เรื�องนี �  

  ส่วนเรื�องของโมเดลธุรกิจ ขออนุญาตเปิดเผยโดยสาธารณะว่า บริษัทฯมีโมเดลที�จะขยายธุรกิจใน

ต่างประเทศ ซึ�งบริษัทฯมีความเชี�ยวชาญในเรื�องของ International Logistics และที�บริษัทไปลงทนุเปิดบริษัทย่อยที�สิงคโปร์ 

เมื�อ 3 ปีที�แล้ว เพื�อรองรับการลงทนุต่างประเทศ เนื�องจากสิงคโปร์เป็น Financial Center ของ Southeast Asia และก็เป็น 

Hub ของโลจิสตกิส ์ โดยเฉพาะท่าเรือสิงคโปร์ซึ�งเป็น Hub เพราะฉะนั �นบริษัทฯจึงหลกีเลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์

เพื�อไปวางพื �นฐานการลงทุนธุรกิจต่อไปยังประเทศอื�นๆ  บริษัทฯใช้บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ เพื�อเปิดสํานักงานของ

ตวัเองถือหุ้น 100% ที� Los Angeles, USA ซึ�งได้เปิดสํานกังานเรียบร้อยแล้ว ดงัที�บริษัทฯแจ้งเสมอว่าเป็นโมเดลที�บริษัท

จะต้องเป็น International Logistics Company ไม่ใช่เป็นแต่เพียง Local Company  

ดงัที�คณุสชุาติพดูว่าธุรกิจของบริษัทเป็น Red Ocean ซึ�งข้อดีของการเป็น Red Ocean คือทกุบริษัทต้อง

คดิโมเดลใหม่ๆ ออกมา หากไม่เป็น Red Ocean และเป็น Blue Ocean จะไม่มีโมเดลใหม่ๆออกมา ซึ�งความเป็นจริงบริษัทฯ
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ทําอยู่ตลอดเวลา หากท่านผู้ ถือหุ้นมองย้อนหลังไป จะทราบวา่ NCL เป็นบริษัท Logistics ของไทยบริษัทฯแรกที�เข้าตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งตอนที� Road Show เคยพดูเสมอว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ประเทศอื�นๆ มีบริษัทโลจิสตกิส์

ที�เป็นแบบครบวงจร ไม่เฉพาะขนส่งในประเทศที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มานานแล้ว แต่ประเทศไทย ต้องบอกเลยว่า NCL 

เป็นบริษัทแรกที�ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และหลงัจากนั �นมาผมในนามของบริษัทฯ ดีใจและภมูิใจ ที�ทําให้สาธารณะชน

เข้าใจมากขึ �นเกี�ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์และยอมรบัว่ามีความเป็นมาตรฐาน  

เนื�องจากในอดีตหากธุรกิจไม่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ ทกุคนจะมองว่าไม่ได้มาตรฐาน ซึ�งความจริงแล้ว 

บริษัทมีความเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าบริษัทฯมีมาตรฐาน บริษัทฯจงึเป็นบริษัทโลจิสตกิส ์

บริษัทแรกที�ใช้โมเดลนี �สร้างมาตรฐานขึ �นมา หลงัจากนั �นก็มีบริษัทโลจิสตกิส์อื�นๆ ยกระดับมาตรฐานตวัเองขึ �นมาเหมือนกัน 

ซึ�งก็ทําให้ประเทศอื�นๆมองว่า ประเทศไทยมีบริษัทโลจิสติกส์ที�ให้บริการด้านโลจสิตกิส์เป็นบริษัทมีมาตรฐาน เพราะฉะนั �น

บริษัทต่างชาติที�มาลงทุนในประเทศไทย ก็จะมีความเชื�อมั�นมากขึ �น  

บริษัทฯใช้โมเดลนี �ก้าวต่อไปก็คือทําอย่างไรให้บริษัทฯไปแข่งในต่างประเทศได้ และเป็นก้าวแรกของบริษัท

ฯที�ไปอยู่สิงคโปร์ แล้วขอเรียนชี �แจงว่าผลประกอบการดี และขณะนี �สิงคโปร์ก็ไปอยู่ในอเมริกาแล้วถือหุ้น 100 % ที� NCL 

USA และเร็วๆนี �ท่านก็จะเห็นตามมาเรื�อยๆ ในประเทศอื�นๆ เพราะฉะนั �นโมเดลของบริษัทฯ คือการเป็น International 

Logistics ที�มีสํานกังานสาขาอยู่ต่างประเทศ เพื�อรับงานโลจิสตกิส์ในประเทศในประเทศนั �นๆและเชื�อมต่อกับประเทศอื�นๆ

ให้เป็นใยแมงมมุ เพราะฉะนั �นการลงทุนที�สิงคโปร์ การลงทนุที�อเมริกา ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทย-

อเมริกา แต่เป็นกิจกรรมระหว่างสิงคโปร์กับประเทศทั�วโลก เป็นกิจกรรมระหว่างอเมริกาและประเทศทั�วโลก การที�บริษัทฯไป

ลงทุนที� Los Angeles อเมริกา ไม่ได้หมายความว่าเพื�อรองรับเฉพาะกิจกรรมโลจิสตกิส์ใน Los Angeles เนื�องจากระบบโล

จิสติกสที์�อเมริกา ไม่ว่าจะเป็นศลุกากร ระบบ distribution ระบบต่างๆที�อเมริกา ทกุอย่างออนไลน์ เพราะฉะนั �นการที�เรามี

บริษัทใน Los Angeles เราสามารถทํากิจกรรมได้ทั �งอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทาง East Coast คือ New York, Boston, 

Baltimore เวลาต่างกันสามชั�วโมง แต่ทุกอย่างทํางานบนออนไลน์ เพราะฉะนั �นกิจกรรม ทกุอย่างทางฝั�ง East Coast ก็

สามารถบริหารจดัการได้ที� Los Angeles หรือกิจกรรมโลจิสตกิส์ในด้าน Midwest คือ Chicago, Dallas ก็สามารถบริหาร

จัดการใน Los Angeles ได้ เพราะฉะนั �น ทกุอย่างตอนนี �ทนัสมยัมาก จนกระทั�งอาจจะไม่จําเป็นต้องมี Operation Office 

ในพื �นที�นั �นๆที�มีธุรกิจ อย่างมากที�สดุอาจจะเปิดเป็นสํานกังานขายหรือเป็น Sales Office เพื�อหาลูกค้าเพิ�มเติม แต ่

operation ทั �งหมดสามารถทําในจุดๆเดียวได้เพื�อลดต้นทนุการบริหารก็คือที� Los Angeles เพราะฉะนั �นตวัอเมริกาเอง ไม่ได้

หมายความว่าบริษัทต้องทํากิจกรรมระหวา่งอเมริกาและไทยเท่านั �น อเมริกาเองมีกิจกรรมเยอะมากกับทั�วโลก ทุกท่านทราบ

ดีแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สุดอนัดบัหนึ�งของโลกอยู่ปัจจุบนันี � เพราะฉะนั �นบริษัทฯกําลงัเอา

ตวัเองไปอยู่ในมหาสมทุรที�มีกิจกรรมที�ใหญ่มาก บริษัทฯไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยที�มีหกสิบล้านคน แต่ขณะนี �บริษัทฯกําลงั

ก้าวสูป่ระเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สดุอันดับหนึ�งของโลกอยู่ปัจจบัุนนี � บริษัทฯจึงมั�นใจว่าบริษัทฯจะค่อยเป็นคอ่ยไป 

ค่อยๆลงทุนแล้วมั�นใจว่าต้องควบคมุตวับริษัทได้ มั�นใจว่าควบคมุทศิทางบริษัทได้ เพื�อเติบโตอย่างมั�นคง  

ฯพณฯ ท่าน กร ทพัพะรังสี (ประธานกรรมการ): ขอขอบคณุคณุสุชาต ิในคําถามที�มีคุณค่าอนัดยิี�ง และก็

ขอบคณุอีกครั �งที�ให้โอกาสผมได้มามีส่วนร่วมในการชี �แจงนโยบายของบริษัท ทกุท่านคงได้ฟังไปแล้วว่า การบริหารงาน ซึ�ง

คณุกิตติซึ�งเป็น CEO อยู่นั �นมีวิธีการบริหารเช่นใด ในขณะเดียวกัน ในความเป็นนโยบายของบริษัทฯนั �นในฐานะที�เป็น

ประธาน อยากจะขอเรียนว่าเท่าที�รายงานมาให้ท่านทราบตั �งแต่เริ�มประชุม จนถึงบดันี �ท่านคงจะเห็นอยู่อย่างหนึ�งว่า บริษัทฯ

จะไม่หยุดนิ�งเพื�อรอรายได้เพยีงจากช่องทางเดิม ช่องทางเดียว การเปิดโอกาสให้มีแหล่งรายได้ สามารถจะเข้าสูบ่ริษัท NCL 

มากยิ�งขึ �นนั �น บริษัทฯทําอยู่ตลอดเวลาด้วยความไตร่ตรองรอบคอบ ขอเน้นวา่ด้วยความไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อย่างเช่น 

ถ้าเกิดผู้ ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯลงทุนในโรงงานผลิตนํ �ายาล้างไตทําไม ผมบอกได้เลยวา่ ท่านรู้ดีว่าในขณะนี � สงัคมไม่ใช่
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ทําอยู่ตลอดเวลา หากท่านผู้ ถือหุ้นมองย้อนหลังไป จะทราบวา่ NCL เป็นบริษัท Logistics ของไทยบริษัทฯแรกที�เข้าตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งตอนที� Road Show เคยพดูเสมอว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ประเทศอื�นๆ มีบริษัทโลจิสตกิส์

ที�เป็นแบบครบวงจร ไม่เฉพาะขนส่งในประเทศที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มานานแล้ว แต่ประเทศไทย ต้องบอกเลยว่า NCL 

เป็นบริษัทแรกที�ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และหลงัจากนั �นมาผมในนามของบริษัทฯ ดีใจและภมูิใจ ที�ทําให้สาธารณะชน

เข้าใจมากขึ �นเกี�ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์และยอมรบัว่ามีความเป็นมาตรฐาน  

เนื�องจากในอดีตหากธุรกิจไม่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ทกุคนจะมองว่าไม่ได้มาตรฐาน ซึ�งความจริงแล้ว 

บริษัทมีความเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าบริษัทฯมีมาตรฐาน บริษัทฯจงึเป็นบริษัทโลจิสตกิส ์

บริษัทแรกที�ใช้โมเดลนี �สร้างมาตรฐานขึ �นมา หลงัจากนั �นก็มีบริษัทโลจิสตกิส์อื�นๆ ยกระดับมาตรฐานตวัเองขึ �นมาเหมือนกัน 

ซึ�งก็ทําให้ประเทศอื�นๆมองว่า ประเทศไทยมีบริษัทโลจิสติกส์ที�ให้บริการด้านโลจสิตกิส์เป็นบริษัทมีมาตรฐาน เพราะฉะนั �น

บริษัทต่างชาติที�มาลงทุนในประเทศไทย ก็จะมีความเชื�อมั�นมากขึ �น  

บริษัทฯใช้โมเดลนี �ก้าวต่อไปก็คือทําอย่างไรให้บริษัทฯไปแข่งในต่างประเทศได้ และเป็นก้าวแรกของบริษัท

ฯที�ไปอยู่สิงคโปร์ แล้วขอเรียนชี �แจงว่าผลประกอบการด ี และขณะนี �สิงคโปร์ก็ไปอยู่ในอเมริกาแล้วถือหุ้น 100 % ที� NCL 

USA และเร็วๆนี �ท่านก็จะเห็นตามมาเรื�อยๆ ในประเทศอื�นๆ เพราะฉะนั �นโมเดลของบริษัทฯ คือการเป็น International 

Logistics ที�มีสํานกังานสาขาอยู่ต่างประเทศ เพื�อรับงานโลจิสตกิส์ในประเทศในประเทศนั �นๆและเชื�อมต่อกับประเทศอื�นๆ

ให้เป็นใยแมงมมุ เพราะฉะนั �นการลงทุนที�สิงคโปร์ การลงทนุที�อเมริกา ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทย-

อเมริกา แต่เป็นกิจกรรมระหว่างสิงคโปร์กับประเทศทั�วโลก เป็นกิจกรรมระหว่างอเมริกาและประเทศทั�วโลก การที�บริษัทฯไป

ลงทุนที� Los Angeles อเมริกา ไม่ได้หมายความว่าเพื�อรองรับเฉพาะกิจกรรมโลจิสตกิส์ใน Los Angeles เนื�องจากระบบโล

จิสติกสที์�อเมริกา ไม่ว่าจะเป็นศลุกากร ระบบ distribution ระบบต่างๆที�อเมริกา ทกุอย่างออนไลน์ เพราะฉะนั �นการที�เรามี

บริษัทใน Los Angeles เราสามารถทํากิจกรรมได้ทั �งอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทาง East Coast คือ New York, Boston, 

Baltimore เวลาต่างกันสามชั�วโมง แต่ทุกอย่างทํางานบนออนไลน์ เพราะฉะนั �นกิจกรรม ทกุอย่างทางฝั�ง East Coast ก็

สามารถบริหารจดัการได้ที� Los Angeles หรือกิจกรรมโลจิสตกิส์ในด้าน Midwest คือ Chicago, Dallas ก็สามารถบริหาร

จัดการใน Los Angeles ได้ เพราะฉะนั �น ทกุอย่างตอนนี �ทนัสมยัมาก จนกระทั�งอาจจะไม่จําเป็นต้องมี Operation Office 

ในพื �นที�นั �นๆที�มีธุรกิจ อย่างมากที�สดุอาจจะเปิดเป็นสํานกังานขายหรือเป็น Sales Office เพื�อหาลูกค้าเพิ�มเติม แต ่

operation ทั �งหมดสามารถทําในจุดๆเดียวได้เพื�อลดต้นทนุการบริหารก็คือที� Los Angeles เพราะฉะนั �นตวัอเมริกาเอง ไม่ได้

หมายความว่าบริษัทต้องทํากิจกรรมระหวา่งอเมริกาและไทยเท่านั �น อเมริกาเองมีกิจกรรมเยอะมากกับทั�วโลก ทุกท่านทราบ

ดีแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สุดอนัดบัหนึ�งของโลกอยู่ปัจจุบนันี � เพราะฉะนั �นบริษัทฯกําลงัเอา

ตวัเองไปอยู่ในมหาสมทุรที�มีกิจกรรมที�ใหญ่มาก บริษัทฯไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยที�มีหกสิบล้านคน แต่ขณะนี �บริษัทฯกําลงั

ก้าวสูป่ระเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สดุอันดับหนึ�งของโลกอยู่ปัจจบัุนนี � บริษัทฯจึงมั�นใจว่าบริษัทฯจะค่อยเป็นคอ่ยไป 

ค่อยๆลงทุนแล้วมั�นใจว่าต้องควบคมุตวับริษัทได้ มั�นใจว่าควบคมุทศิทางบริษัทได้ เพื�อเติบโตอย่างมั�นคง  

ฯพณฯ ท่าน กร ทพัพะรังสี (ประธานกรรมการ): ขอขอบคณุคณุสุชาต ิในคําถามที�มีคุณค่าอนัดยิี�ง และก็

ขอบคณุอีกครั �งที�ให้โอกาสผมได้มามีส่วนร่วมในการชี �แจงนโยบายของบริษัท ทกุท่านคงได้ฟังไปแล้วว่า การบริหารงาน ซึ�ง

คณุกิตติซึ�งเป็น CEO อยู่นั �นมีวิธีการบริหารเช่นใด ในขณะเดียวกัน ในความเป็นนโยบายของบริษัทฯนั �นในฐานะที�เป็น

ประธาน อยากจะขอเรียนว่าเท่าที�รายงานมาให้ท่านทราบตั �งแต่เริ�มประชุม จนถึงบดันี �ท่านคงจะเห็นอยู่อย่างหนึ�งว่า บริษัทฯ

จะไม่หยุดนิ�งเพื�อรอรายได้เพยีงจากช่องทางเดิม ช่องทางเดียว การเปิดโอกาสให้มีแหล่งรายได้ สามารถจะเข้าสู่บริษัท NCL 

มากยิ�งขึ �นนั �น บริษัทฯทําอยู่ตลอดเวลาด้วยความไตร่ตรองรอบคอบ ขอเน้นวา่ด้วยความไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อย่างเช่น 

ถ้าเกิดผู้ ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯลงทุนในโรงงานผลตินํ �ายาล้างไตทําไม ผมบอกได้เลยวา่ ท่านรู้ดีว่าในขณะนี � สงัคมไม่ใช่
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เฉพาะประเทศไทย สังคมโลกและสงัคมกบัผู้มีเงิน willing to pay พร้อมที�จะจ่ายเพื�อสุขภาพ เมื�อมีความพร้อมที�จะจ่ายด้าน

สขุภาพ นโยบายของบริษัทฯ จงึ Focus ไปเรื�องการลงทุนที�เกี�ยวข้องกับสขุภาพที�มีสภาพคล่องการใช้เงินมากที�สดุขณะนี � ใน

สงัคมไทยคือมีผู้ ป่วยที�เป็นโรคไต นี�คือบริษัทฯเดินเข้าไปทีละขั �นทีละขั �น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯก็มองสิ�งรอบด้านอยู่เรื�อย

ว่าในภมิูภาคนี � หากพดูถึงเรื�องโลจิสติกส์ Hub ใหญ่ที�สดุในเอเชยีอยู่สงิคโปร์ ฉะนั �นเอเชียปักธงที�สิงคโปร์ ในขณะเดยีวกัน

อย่างที�คณุกิตติแจ้งไปแล้วว่านโยบายของบริษัทฯ ต้องการจะเพิ�มโอกาสที�จะสร้างรายได้ให้กับผู้ ถือหุ้น ในที�สดุ eventually 

ถึงผู้ ถือหุ้นแน่นอน ก็คือกลับมาที� NCL Listed โดยบริษัทได้เปิดโอกาสขึ �นไปอีกอย่างที�คณุกิตติแจ้งว่า เปิดโอกาสให้บริษัทฯ

ไปปักธงอยู่ในระบบเศรษฐกิจที�ใหญ่ที�สดุในโลกคือที�อเมริกา จากการที�ทําให้ Digital Economy มันเอื �ออํานวยให้บริษัทฯ

สามารถควบคมุได้ เข้าถึงได้ รับทราบข้อมลูได้ จากเพียงที�นั�งอยู่ในที�ที�เดยีวไม่ว่านั�งอยู่ที�ใดในโลกนี �  

ซึ�งทําให้บริษัทฯมั�นใจว่าสิ�งที�ทําอยู่นั �น สําคญัที�สดุก็คือ การควบคมุได้ ดกีว่าที�จะไปลงทนุในสิ�งที� เมื�อเกิด

มีปัญหาขึ �นมาบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ ฉะนั �นนโยบายการลงทนุก็คือ เข้าไปลงทุนในสิ�งควบคุมได้ ถึงแม้จะใช้

ระยะเวลายาวนานกว่า สิ�งที�ไปหวือหวาเข้ามาแต่มีรายได้สูง แต่อาจจะเกิดมีปัญหาในภายหลงั บริษัทฯไม่อยู่ในสถานะที�จะ

แก้ไขได้ตรงนั �น บริษัทฯไม่มีนโยบายดงักล่าว และสิ�งที�เป็นไปในภมิูภาคนี �จะส่งกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่นั �น ขอเรียนว่า

บริษัทฯมีความละเอียดถี�ถ้วนตรงนี �อยู่มาก ในประเทศไทยสิ�งที�เป็นการขนสง่ธุรกิจการค้าจะมีสภาพคล่องการขนส่งมาก

หรือไม่นั �น ก็ขึ �นอยู่ว่ามสีภาพคล่องการซื �อขายสินค้ามากแค่ไหน แตส่ิ�งที�บริษัทฯมองก็คือผลกระทบจากภมูิภาค ซึ�งมัน

สะท้อนออกมาอย่างชดัเจน ถึงแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯวา่ บริษัทฯไปปักธงที�สิงคโปร์ และอเมริกา นั�นคอื

มหาสมทุรแปซิฟิก และนั�นคือสิ�งที�จะเป็นไปได้ทั �งสิ �นของการขนส่งโลจิสตกิส์ในภมูิภาค ในพื �นที�ดังกลา่วนั �นอเมริกา จะอยู่ทั �ง

สองวง ตะวนัตกของแปซิฟิกเราอยู่ที�สิงคโปร์ ตะวนัออกของแปซิฟิกเราอยู่ที�อเมริกา ซึ�งทั �ง 2 แห่งสามารถขยายฐานธุรกิจ

ของบริษัทฯให้มากขึ �นและจะสร้างรายได้การขนส่งอย่างมหาศาล ตรงนี �ก็อยากจะเรียนเผื�อไว้ให้ท่านทราบว่าความสะดวก

เรียบร้อยของภมูิภาคเป็นพื �นฐานสําคัญยิ�งก่อนที�จะมีการซื �อการขายกัน ฉะนั �นสิ�งที�บริษัทฯทําได้แค่ไหนในความเป็นบริษัท 

ธุรกิจนั �น บริษัทฯทําเต็มที�ให้อยู่ในขอบเขตที�บริษัทฯจะสามารถจะทําได้ แต่หากเกิดมีความผดิปกติทางด้านการเมืองหรือ

การปกครองซึ�งมันเกินไปกว่าหน้าที�และอํานาจที�บริษัทฯจะควบคมุได้ นั�นเป็นอีกประเด็นหนึ�งที�ต้องเฝ้าดูด้วย แตถ่ึงแม้

กระนั �นบริษัทฯได้เข้าไปสู่ในพื �นที�ที�น่าจะมีความเสี�ยงน้อยที�สดุที�จะนําไปสู่ผลกระทบต่อสภาพการเงิน ฉะนั �นตรงนี �ก็ขอเป็น

ข้อสรุปแนวนโยบายความคิดของระดับนโยบายซึ�งมอบให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการต่อ 

คณุกิตต ิพวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ขออนญุาตท่านประธานขอเสริมเรื�องโมเดลให้กับผู้ถือ

หุ้น คือต้องการให้เห็นภาพมากขึ �นว่าถ้าบริษัทฯไปอยู่อเมริกาแล้ว กิจกรรมอเมริกาอยู่ประเทศไหนบ้าง เมื�อสักครู่ท่าน

ประธานพดูถึงเรื�องแปซิฟิกขึ �นมาก็คือจีน และผมก็เคยให้ข่าวไปแล้วว่าจีนเป็นประเทศที�เราต้องมองในการลงทุน ทีนี �

กฎเกณฑ์ในการลงทุนที�จีนยังสลบัซบัซ้อน จึงทําให้ต้องใช้เวลานานมาก ขณะนี �บริษัทฯมีอเมริกามาแล้ว เมื�ออเมริกามี

กิจกรรมในจนีเยอะมากขึ �น ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมองภาพว่า NCL USA เวลามีกิจกรรมกับจีนมากขึ �น มันก็จะทําให้การ

ทํางานง่ายขึ �น ในการที�จะไปลงทนุที�ประเทศจีนเนื�องจากเราควบคุมปริมาณธุรกิจระหว่างอเมริกาและจีนด้วยตัวเราเอง 

แต่ถ้าบริษัทฯหยดุที�ประเทศไทย โดยยังไม่มีการควบคมุกิจกรรมธรุกิจระหว่างอเมริกาและจีน จะส่งผลให้

บริษัทฯทํางานได้ช้ามากในการที�จะไปลงทุนที�จีน ฉะนั �นอนันี �ก็เป็นขั �นตอนต่อไป ที�บริษัทฯมองว่าโอกาสสงูมาก และง่ายขึ �น

ในการที�จะขยายการลงทนุไปประเทศที�มีเศรษฐกิจขนาดรองลงมาไม่วา่จะเป็นจีน หรือฮ่องกง หรือประเทศอื�นๆที�มีกิจกรรม

กับอเมริกาแม้แต่เวียดนามด้วย ซึ�งตอนนี �เติบโตดีมาก ซึ�งประเทศต่างๆเหล่านี �ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเป้าหมายการลงทุนของ

บริษัทฯ แตเ่ราก็ต้องคํานึงเรื�องของสภาพคล่องบริษัทว่าบริษัทมีกําลังแค่ไหน อนันี �เป็นภาพโมเดลธุรกิจเพิ�มเติม 

ฯพณฯ ท่าน กร ทพัพะรังสี (ประธานกรรมการ): ในขณะซึ�งเรายังอยู่ในหัวข้อนี �จึงอยากจะขอเรียนว่าน่าจะ

เป็นความรู้แก่ทกุท่านที�เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทวา่ เราติดตามเฝ้าดสูิ�งที�คณุกิตติ เรียนแจ้งต่อทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อ
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ทําอยู่ตลอดเวลา หากท่านผู้ ถือหุ้นมองย้อนหลังไป จะทราบวา่ NCL เป็นบริษัท Logistics ของไทยบริษัทฯแรกที�เข้าตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งตอนที� Road Show เคยพดูเสมอว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ประเทศอื�นๆ มีบริษัทโลจิสตกิส์

ที�เป็นแบบครบวงจร ไม่เฉพาะขนส่งในประเทศที�อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มานานแล้ว แต่ประเทศไทย ต้องบอกเลยว่า NCL 

เป็นบริษัทแรกที�ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และหลงัจากนั �นมาผมในนามของบริษัทฯ ดีใจและภมูิใจ ที�ทําให้สาธารณะชน

เข้าใจมากขึ �นเกี�ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์และยอมรบัว่ามีความเป็นมาตรฐาน  

เนื�องจากในอดีตหากธุรกิจไม่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ทกุคนจะมองว่าไม่ได้มาตรฐาน ซึ�งความจริงแล้ว 

บริษัทมีความเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าบริษัทฯมีมาตรฐาน บริษัทฯจงึเป็นบริษัทโลจิสตกิส ์

บริษัทแรกที�ใช้โมเดลนี �สร้างมาตรฐานขึ �นมา หลงัจากนั �นก็มีบริษัทโลจิสตกิส์อื�นๆ ยกระดับมาตรฐานตวัเองขึ �นมาเหมือนกัน 

ซึ�งก็ทําให้ประเทศอื�นๆมองว่า ประเทศไทยมีบริษัทโลจิสติกส์ที�ให้บริการด้านโลจสิตกิส์เป็นบริษัทมีมาตรฐาน เพราะฉะนั �น

บริษัทต่างชาติที�มาลงทุนในประเทศไทย ก็จะมีความเชื�อมั�นมากขึ �น  

บริษัทฯใช้โมเดลนี �ก้าวต่อไปก็คือทําอย่างไรให้บริษัทฯไปแข่งในต่างประเทศได้ และเป็นก้าวแรกของบริษัท

ฯที�ไปอยู่สิงคโปร์ แล้วขอเรียนชี �แจงว่าผลประกอบการดี และขณะนี �สิงคโปร์ก็ไปอยู่ในอเมริกาแล้วถือหุ้น 100 % ที� NCL 

USA และเร็วๆนี �ท่านก็จะเห็นตามมาเรื�อยๆ ในประเทศอื�นๆ เพราะฉะนั �นโมเดลของบริษัทฯ คือการเป็น International 

Logistics ที�มีสํานกังานสาขาอยู่ต่างประเทศ เพื�อรับงานโลจิสตกิส์ในประเทศในประเทศนั �นๆและเชื�อมต่อกับประเทศอื�นๆ

ให้เป็นใยแมงมมุ เพราะฉะนั �นการลงทุนที�สิงคโปร์ การลงทนุที�อเมริกา ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทย-

อเมริกา แต่เป็นกิจกรรมระหว่างสิงคโปร์กับประเทศทั�วโลก เป็นกิจกรรมระหว่างอเมริกาและประเทศทั�วโลก การที�บริษัทฯไป

ลงทุนที� Los Angeles อเมริกา ไม่ได้หมายความว่าเพื�อรองรับเฉพาะกิจกรรมโลจิสตกิส์ใน Los Angeles เนื�องจากระบบโล

จิสติกสที์�อเมริกา ไม่ว่าจะเป็นศลุกากร ระบบ distribution ระบบต่างๆที�อเมริกา ทกุอย่างออนไลน์ เพราะฉะนั �นการที�เรามี

บริษัทใน Los Angeles เราสามารถทํากิจกรรมได้ทั �งอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทาง East Coast คือ New York, Boston, 

Baltimore เวลาต่างกันสามชั�วโมง แต่ทุกอย่างทํางานบนออนไลน์ เพราะฉะนั �นกิจกรรม ทกุอย่างทางฝั�ง East Coast ก็

สามารถบริหารจดัการได้ที� Los Angeles หรือกิจกรรมโลจิสตกิส์ในด้าน Midwest คือ Chicago, Dallas ก็สามารถบริหาร

จัดการใน Los Angeles ได้ เพราะฉะนั �น ทกุอย่างตอนนี �ทนัสมยัมาก จนกระทั�งอาจจะไม่จําเป็นต้องมี Operation Office 

ในพื �นที�นั �นๆที�มีธุรกิจ อย่างมากที�สดุอาจจะเปิดเป็นสํานกังานขายหรือเป็น Sales Office เพื�อหาลูกค้าเพิ�มเติม แต ่

operation ทั �งหมดสามารถทําในจุดๆเดียวได้เพื�อลดต้นทนุการบริหารก็คือที� Los Angeles เพราะฉะนั �นตวัอเมริกาเอง ไม่ได้

หมายความว่าบริษัทต้องทํากิจกรรมระหวา่งอเมริกาและไทยเท่านั �น อเมริกาเองมีกิจกรรมเยอะมากกับทั�วโลก ทุกท่านทราบ

ดีแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สุดอนัดบัหนึ�งของโลกอยู่ปัจจุบนันี � เพราะฉะนั �นบริษัทฯกําลงัเอา

ตวัเองไปอยู่ในมหาสมทุรที�มีกิจกรรมที�ใหญ่มาก บริษัทฯไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยที�มีหกสิบล้านคน แต่ขณะนี �บริษัทฯกําลงั

ก้าวสูป่ระเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สดุอันดับหนึ�งของโลกอยู่ปัจจบัุนนี � บริษัทฯจึงมั�นใจว่าบริษัทฯจะค่อยเป็นคอ่ยไป 

ค่อยๆลงทุนแล้วมั�นใจว่าต้องควบคมุตวับริษัทได้ มั�นใจว่าควบคมุทศิทางบริษัทได้ เพื�อเติบโตอย่างมั�นคง  

ฯพณฯ ท่าน กร ทพัพะรงัสี (ประธานกรรมการ): ขอขอบคณุคณุสุชาต ิในคําถามที�มีคุณค่าอนัดยิี�ง และก็

ขอบคณุอีกครั �งที�ให้โอกาสผมได้มามีส่วนร่วมในการชี �แจงนโยบายของบริษัท ทกุท่านคงได้ฟังไปแล้วว่า การบริหารงาน ซึ�ง

คณุกิตติซึ�งเป็น CEO อยู่นั �นมีวิธีการบริหารเช่นใด ในขณะเดียวกัน ในความเป็นนโยบายของบริษัทฯนั �นในฐานะที�เป็น

ประธาน อยากจะขอเรียนว่าเท่าที�รายงานมาให้ท่านทราบตั �งแต่เริ�มประชุม จนถึงบดันี �ท่านคงจะเห็นอยู่อย่างหนึ�งว่า บริษัทฯ

จะไม่หยุดนิ�งเพื�อรอรายได้เพยีงจากช่องทางเดิม ช่องทางเดียว การเปิดโอกาสให้มีแหล่งรายได้ สามารถจะเข้าสู่บริษัท NCL 

มากยิ�งขึ �นนั �น บริษัทฯทําอยู่ตลอดเวลาด้วยความไตร่ตรองรอบคอบ ขอเน้นวา่ด้วยความไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อย่างเช่น 

ถ้าเกิดผู้ ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯลงทุนในโรงงานผลตินํ �ายาล้างไตทําไม ผมบอกได้เลยวา่ ท่านรู้ดีว่าในขณะนี � สงัคมไม่ใช่

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

เฉพาะประเทศไทย สังคมโลกและสงัคมกบัผู้มีเงิน willing to pay พร้อมที�จะจ่ายเพื�อสุขภาพ เมื�อมีความพร้อมที�จะจ่ายด้าน

สขุภาพ นโยบายของบริษัทฯ จงึ Focus ไปเรื�องการลงทุนที�เกี�ยวข้องกับสขุภาพที�มีสภาพคล่องการใช้เงินมากที�สดุขณะนี � ใน

สงัคมไทยคือมีผู้ ป่วยที�เป็นโรคไต นี�คือบริษัทฯเดินเข้าไปทีละขั �นทีละขั �น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯก็มองสิ�งรอบด้านอยู่เรื�อย

ว่าในภมิูภาคนี � หากพดูถึงเรื�องโลจิสติกส์ Hub ใหญ่ที�สดุในเอเชยีอยู่สงิคโปร์ ฉะนั �นเอเชียปักธงที�สิงคโปร์ ในขณะเดยีวกัน

อย่างที�คณุกิตติแจ้งไปแล้วว่านโยบายของบริษัทฯ ต้องการจะเพิ�มโอกาสที�จะสร้างรายได้ให้กับผู้ ถือหุ้น ในที�สดุ eventually 

ถึงผู้ ถือหุ้นแน่นอน ก็คือกลับมาที� NCL Listed โดยบริษัทได้เปิดโอกาสขึ �นไปอีกอย่างที�คณุกิตติแจ้งว่า เปิดโอกาสให้บริษัทฯ

ไปปักธงอยู่ในระบบเศรษฐกิจที�ใหญ่ที�สดุในโลกคือที�อเมริกา จากการที�ทําให้ Digital Economy มันเอื �ออํานวยให้บริษัทฯ

สามารถควบคมุได้ เข้าถึงได้ รับทราบข้อมลูได้ จากเพียงที�นั�งอยู่ในที�ที�เดยีวไม่ว่านั�งอยู่ที�ใดในโลกนี �  

ซึ�งทําให้บริษัทฯมั�นใจว่าสิ�งที�ทําอยู่นั �น สําคญัที�สดุก็คือ การควบคมุได้ ดกีว่าที�จะไปลงทนุในสิ�งที� เมื�อเกิด

มีปัญหาขึ �นมาบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ ฉะนั �นนโยบายการลงทนุก็คือ เข้าไปลงทุนในสิ�งควบคุมได้ ถึงแม้จะใช้

ระยะเวลายาวนานกว่า สิ�งที�ไปหวือหวาเข้ามาแต่มีรายได้สูง แต่อาจจะเกิดมีปัญหาในภายหลงั บริษัทฯไม่อยู่ในสถานะที�จะ

แก้ไขได้ตรงนั �น บริษัทฯไม่มีนโยบายดงักล่าว และสิ�งที�เป็นไปในภมิูภาคนี �จะส่งกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่นั �น ขอเรียนว่า

บริษัทฯมีความละเอียดถี�ถ้วนตรงนี �อยู่มาก ในประเทศไทยสิ�งที�เป็นการขนสง่ธุรกิจการค้าจะมีสภาพคล่องการขนส่งมาก

หรือไม่นั �น ก็ขึ �นอยู่ว่ามสีภาพคล่องการซื �อขายสินค้ามากแค่ไหน แตส่ิ�งที�บริษัทฯมองก็คือผลกระทบจากภมูิภาค ซึ�งมัน

สะท้อนออกมาอย่างชดัเจน ถึงแนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯวา่ บริษัทฯไปปักธงที�สิงคโปร์ และอเมริกา นั�นคอื

มหาสมทุรแปซิฟิก และนั�นคือสิ�งที�จะเป็นไปได้ทั �งสิ �นของการขนส่งโลจิสตกิส์ในภมูิภาค ในพื �นที�ดังกลา่วนั �นอเมริกา จะอยู่ทั �ง

สองวง ตะวนัตกของแปซิฟิกเราอยู่ที�สิงคโปร์ ตะวนัออกของแปซิฟิกเราอยู่ที�อเมริกา ซึ�งทั �ง 2 แห่งสามารถขยายฐานธุรกิจ

ของบริษัทฯให้มากขึ �นและจะสร้างรายได้การขนส่งอย่างมหาศาล ตรงนี �ก็อยากจะเรียนเผื�อไว้ให้ท่านทราบว่าความสะดวก

เรียบร้อยของภมูิภาคเป็นพื �นฐานสําคัญยิ�งก่อนที�จะมีการซื �อการขายกัน ฉะนั �นสิ�งที�บริษัทฯทําได้แค่ไหนในความเป็นบริษัท 

ธุรกิจนั �น บริษัทฯทําเต็มที�ให้อยู่ในขอบเขตที�บริษัทฯจะสามารถจะทําได้ แต่หากเกิดมีความผดิปกติทางด้านการเมืองหรือ

การปกครองซึ�งมันเกินไปกว่าหน้าที�และอํานาจที�บริษัทฯจะควบคมุได้ นั�นเป็นอีกประเด็นหนึ�งที�ต้องเฝ้าดดู้วย แตถ่ึงแม้

กระนั �นบริษัทฯได้เข้าไปสู่ในพื �นที�ที�น่าจะมีความเสี�ยงน้อยที�สดุที�จะนําไปสู่ผลกระทบต่อสภาพการเงิน ฉะนั �นตรงนี �ก็ขอเป็น

ข้อสรุปแนวนโยบายความคิดของระดับนโยบายซึ�งมอบให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการต่อ 

คณุกิตต ิพวัถาวรสกลุ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร) : ขออนญุาตท่านประธานขอเสริมเรื�องโมเดลให้กับผู้ถือ

หุ้น คือต้องการให้เห็นภาพมากขึ �นว่าถ้าบริษัทฯไปอยู่อเมริกาแล้ว กิจกรรมอเมริกาอยู่ประเทศไหนบ้าง เมื�อสักครู่ท่าน

ประธานพดูถึงเรื�องแปซิฟิกขึ �นมาก็คือจีน และผมก็เคยให้ข่าวไปแล้วว่าจีนเป็นประเทศที�เราต้องมองในการลงทุน ทีนี �

กฎเกณฑ์ในการลงทุนที�จีนยังสลบัซบัซ้อน จึงทําให้ต้องใช้เวลานานมาก ขณะนี �บริษัทฯมีอเมริกามาแล้ว เมื�ออเมริกามี

กิจกรรมในจนีเยอะมากขึ �น ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมองภาพว่า NCL USA เวลามีกิจกรรมกับจีนมากขึ �น มันก็จะทําให้การ

ทํางานง่ายขึ �น ในการที�จะไปลงทนุที�ประเทศจีนเนื�องจากเราควบคุมปริมาณธุรกิจระหว่างอเมริกาและจีนด้วยตัวเราเอง 

แต่ถ้าบริษัทฯหยดุที�ประเทศไทย โดยยังไม่มีการควบคมุกิจกรรมธรุกิจระหว่างอเมริกาและจีน จะส่งผลให้

บริษัทฯทํางานได้ช้ามากในการที�จะไปลงทุนที�จีน ฉะนั �นอนันี �ก็เป็นขั �นตอนต่อไป ที�บริษัทฯมองว่าโอกาสสงูมาก และง่ายขึ �น
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

เราอยู่แปซฟิิก เมื�อสกัครู่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วว่า NCL อยู่ทั �งตะวนัตกและตะวนัออกของแปซฟิิก แต่สิ�งที�ผมยังไม่ได้เรียน

แจ้งเพิ�มเตมิคือตลาด 1,400,000,000 คน ของจีนกําลังเปิดตวัมาแรงมาก ด้วยนโยบาย อีไต้ อีลู ่One Belt, One Road ซึ�ง

ขณะนี �ได้แพร่กระจายไปทั�วทกุทวีปของโลก ปีแรกที�สีจิ �นผิงเข้ามา สีจิ �นผิง ไม่ได้ประกาศนโยบาย อไีต้ อีลู ่ สีจิ �นผิงประกาศ

ว่า 21st Century Maritime Silk Road นโยบาย 21st Century Maritime Silk Road ของ สีจิ �นผิง เป็นปีแรกของความเป็น

ประธานาธิบดีของจีนนั �น เขามุ่งมาที�อาเซยีน Maritime Silk Road ก็คือการสร้าง Silk Road เส้นใหม่ ซึ�งเป็น Silk Road 

ทางทะเลลงมาข้างล่าง เพื�อบรรจบกับ 10 ประเทศของอาเซียน ประเทศไทยคือศนูย์กลางของความสนใจของจีนในอาเซยีน

ตลอดเวลา และวาง Position ตรงนี �ของประเทศไทยไว้สําหรับจีนมาตั �งแตต้่น จีนกําลังขยายตวัก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยั �ง 

จีนเป็นประเทศแรกที�สามารถจะกล้าประกาศต่อชาวโลกว่าปี 2020 จะไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศจีน

และกําลงัซื �อของคนจีนสูงมากขึ �นๆ ฉะนั �นการที�เรามองตรงนี � เพื�อนําไปสู่ธุรกิจที�กําลังจะขยายตัว มีคนจีนกว่า80% ที�มา

ประเทศไทยนั �น เป็นผู้ซึ�งจะมกีารออกเดินทางนอกประเทศครั �งแรกและถ้าถามคนจีนร้อยคนวนันี �ว่าชีวิตท่าน มีหนแรกที� ได้

พาสปอร์ตคือมีโอกาสที�เดินทางไปต่างประเทศ คณุจะไปไหน ตอบได้เลยว่า 99% ตอบว่ามาประเทศไทย ซึ�งส่งสญัญาณว่า

คนจีนมีเงิน Spending Power หรือกําลงัจ่ายกําลงัซื �อของของจีนสงูขึ �นจริงแล้วนําไปสูเ่ศรษฐกิจที�จะต้องขยายตวั อยู่ตลอด 

บริษัทฯจึงวางนโยบายให้สอดคล้องกับสิ�งที�เป็นไป และบริษัทฯทําเต็มที�ในสิ�งที�เป็นไปได้ เกี�ยวกับด้านโลจิสตกิส์เพื�อ

ประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหุ้นทกุท่าน 

                พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม

และแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิอกี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน และปิดการประชมุเมื�อเวลา 12.15 

น. 

 

 

 (ลงชื�อ)                      ประธานที�ประชมุ 

                                                                                      (นายกร ทัพพะรังสี) 

         รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ลงชื�อ________________________________ผู้จดบันทกึรายงานการประชมุ                                               

                     (นางสาวรัชนี เหล่าสาครชยั)                

 

หมายเหตุ: ภายหลงัเริ�มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมอีกจํานวน 4 ราย (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

โดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ารวมประชมุทั �งสิ �นจํานวน 45 ราย นับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 

255,710,902 หุ้น คดิเป็นจํานวนหุ้นร้อยละ 60.1918% ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จํานวน 

424,826,783 หุ้น ซึ�งบริษัทได้ทําการปรับปรุงจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื�อให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเบื �องต้นของการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

ที�จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วน 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที� 3 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W3”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบชุื�อผู้ ถือและสามารถเปลี�ยนมือได้ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 70,000,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กิน 104,000,000 หุ้น (มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด

มูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจํานวนไม่เกิน 

70,000,000 หนว่ย ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิตํ�ากวา่ 1 หนว่ยให้ปัดทิ �ง 

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : จะประกาศในภายหลงั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 

อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ : 16 เดือนนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื �อหุ้นสามญัใหม่ได้ 1.50 หุ้น (เว้นแต่จะมีการ

ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั : 2.40บาท (สองบาทสี�สิบสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

กําหนดการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั �งโดยจะ

สามารถใช้สิทธิครั �งแรกได้ในวันที� 28 มิถุนายน 2562 และวันกําหนดการใช้สิทธิครั �ง

สุดท้ายจะตรงกบัวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 16 เดือนนบัจากวนัที�ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีที�วนัใช้สิทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัท ให้เลื�อนเป็นวดั

ทําการสุดท้ายกอ่นวนัใช้สิทธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการ

ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง

ความจํานงภายในระยะเวลา 5 วนั ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง และกําหนดให้การใช้

สิทธิครั �งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจํานงไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนักําหนดใช้สิทธิ

ครั �งสุดท้าย 

3232
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เราอยู่แปซฟิิก เมื�อสกัครู่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วว่า NCL อยู่ทั �งตะวนัตกและตะวนัออกของแปซฟิิก แต่สิ�งที�ผมยังไม่ได้เรียน

แจ้งเพิ�มเตมิคือตลาด 1,400,000,000 คน ของจีนกําลังเปิดตวัมาแรงมาก ด้วยนโยบาย อีไต้ อีลู ่One Belt, One Road ซึ�ง

ขณะนี �ได้แพร่กระจายไปทั�วทกุทวีปของโลก ปีแรกที�สีจิ �นผิงเข้ามา สีจิ �นผิง ไม่ได้ประกาศนโยบาย อไีต้ อีลู ่ สีจิ �นผิงประกาศ

ว่า 21st Century Maritime Silk Road นโยบาย 21st Century Maritime Silk Road ของ สีจิ �นผิง เป็นปีแรกของความเป็น

ประธานาธิบดีของจีนนั �น เขามุ่งมาที�อาเซยีน Maritime Silk Road ก็คือการสร้าง Silk Road เส้นใหม่ ซึ�งเป็น Silk Road 

ทางทะเลลงมาข้างล่าง เพื�อบรรจบกับ 10 ประเทศของอาเซียน ประเทศไทยคือศนูย์กลางของความสนใจของจีนในอาเซยีน

ตลอดเวลา และวาง Position ตรงนี �ของประเทศไทยไว้สําหรับจีนมาตั �งแตต้่น จีนกําลังขยายตวัก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยั �ง 

จีนเป็นประเทศแรกที�สามารถจะกล้าประกาศต่อชาวโลกว่าปี 2020 จะไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศจีน

และกําลงัซื �อของคนจีนสูงมากขึ �นๆ ฉะนั �นการที�เรามองตรงนี � เพื�อนําไปสู่ธุรกิจที�กําลังจะขยายตัว มีคนจีนกว่า80% ที�มา

ประเทศไทยนั �น เป็นผู้ซึ�งจะมกีารออกเดินทางนอกประเทศครั �งแรกและถ้าถามคนจีนร้อยคนวนันี �ว่าชีวิตท่าน มีหนแรกที� ได้

พาสปอร์ตคือมีโอกาสที�เดินทางไปต่างประเทศ คณุจะไปไหน ตอบได้เลยว่า 99% ตอบว่ามาประเทศไทย ซึ�งส่งสญัญาณว่า

คนจีนมีเงิน Spending Power หรือกําลงัจ่ายกําลงัซื �อของของจีนสงูขึ �นจริงแล้วนําไปสูเ่ศรษฐกิจที�จะต้องขยายตวั อยู่ตลอด 

บริษัทฯจึงวางนโยบายให้สอดคล้องกับสิ�งที�เป็นไป และบริษัทฯทําเต็มที�ในสิ�งที�เป็นไปได้ เกี�ยวกับด้านโลจิสตกิส์เพื�อ

ประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหุ้นทกุท่าน 

                พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิ  เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม

และแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิอกี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน และปิดการประชมุเมื�อเวลา 12.15 

น. 

 

 

 (ลงชื�อ)                      ประธานที�ประชมุ 

                                                                                      (นายกร ทัพพะรังสี) 

         รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ลงชื�อ________________________________ผู้จดบันทกึรายงานการประชมุ                                               

                     (นางสาวรัชนี เหล่าสาครชยั)                

 

หมายเหตุ: ภายหลงัเริ�มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมอีกจํานวน 4 ราย (ทั �งที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

โดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ารวมประชมุทั �งสิ �นจํานวน 45 ราย นับจํานวนหุ้นทั �งหมดได้ 

255,710,902 หุ้น คดิเป็นจํานวนหุ้นร้อยละ 60.1918% ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท จํานวน 

424,826,783 หุ้น ซึ�งบริษัทได้ทําการปรับปรุงจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื�อให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเบื �องต้นของการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

ที�จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วน 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที� 3 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W3”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบชุื�อผู้ ถือและสามารถเปลี�ยนมือได้ 

จํานวนที�ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 70,000,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กิน 104,000,000 หุ้น (มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด

มูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจํานวนไม่เกิน 

70,000,000 หนว่ย ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิตํ�ากวา่ 1 หนว่ยให้ปัดทิ �ง 

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : จะประกาศในภายหลงั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 

อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ : 16 เดือนนบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื �อหุ้นสามญัใหม่ได้ 1.50 หุ้น (เว้นแต่จะมีการ

ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั : 2.40บาท (สองบาทสี�สิบสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 

กําหนดการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั �งโดยจะ

สามารถใช้สิทธิครั �งแรกได้ในวันที� 28 มิถุนายน 2562 และวันกําหนดการใช้สิทธิครั �ง

สุดท้ายจะตรงกบัวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 16 เดือนนบัจากวนัที�ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีที�วนัใช้สิทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัท ให้เลื�อนเป็นวดั

ทําการสุดท้ายกอ่นวนัใช้สิทธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการ

ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง

ความจํานงภายในระยะเวลา 5 วนั ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง และกําหนดให้การใช้

สิทธิครั �งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจํานงไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนักําหนดใช้สิทธิ

ครั �งสุดท้าย 
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ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายในครั �งนี � เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจาก

การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อื�น : หุ้นสามญัใหมท่ี�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � จะมีสิทธิและฐานะ

ของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชาํระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

เนื�องจากการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งนี � เป็นการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลง

ของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อยา่งไรก็ตาม กรณีที�มีการใช้สิทธิทั �งจาํนวน

โดยบุคคลอื�นที�มิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมประมาณร้อยละ 

17.70 โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

Control Dilution  = [Qw/ (Qo+ Qw)] 

โดยที�  

Qo= จํานวนหุ้นชําระแล้วเดิมเทา่กบั 483,637,938 หุ้น 

Qw= จํานวนหุ้นที�รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั 104,000,000 หุ้น 

ดงันั �น 

Control Dilution = [104,000,000 / (483,637,938+104,000,000)] = 17.70% 

 : 2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ไมมี่ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื�องจากราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิเทา่กบั 2.40 บาท ซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาซื �อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 15 วนั

ทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 10พฤษภาคม 

2561 ซึ�งเทา่กบัหุ้นละ 1.45 บาท 

 : 3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนี �ทั �งจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร

ประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo] 

โดยที� 

กําไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัทสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561  

เทา่กบั -0- บาท 
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ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายในครั �งนี � เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจาก

การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อื�น : หุ้นสามญัใหมท่ี�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � จะมีสิทธิและฐานะ

ของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชาํระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

เนื�องจากการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งนี � เป็นการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลง

ของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อยา่งไรก็ตาม กรณีที�มีการใช้สิทธิทั �งจาํนวน

โดยบุคคลอื�นที�มิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมประมาณร้อยละ 

17.70 โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

Control Dilution  = [Qw/ (Qo+ Qw)] 

โดยที�  

Qo= จํานวนหุ้นชําระแล้วเดิมเทา่กบั 483,637,938 หุ้น 

Qw= จํานวนหุ้นที�รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั 104,000,000 หุ้น 

ดงันั �น 

Control Dilution = [104,000,000 / (483,637,938+104,000,000)] = 17.70% 

 : 2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ไมมี่ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื�องจากราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิเทา่กบั 2.40 บาท ซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาซื �อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 15 วนั

ทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 10พฤษภาคม 

2561 ซึ�งเทา่กบัหุ้นละ 1.45 บาท 

 : 3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนี �ทั �งจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร

ประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo] 

โดยที� 

กําไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัทสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561  

เทา่กบั -0- บาท 
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EPSo= กําไรสุทธิตอ่หุ้นกอ่นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เทา่กบั -0- บาท  

(มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = กําไรสุทธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั N.A. บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื�อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี � ทั �งนี � มีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น 

หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไปใน

ราคาที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกใหม ่โดยกําหนด

ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัท 

5. เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังจาก

ชําระภาษีแล้ว 

6. เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 ถงึข้อ 5 ที�ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อย

ไปกวา่เดิม 

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ  

ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับหรือการเปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

เงื�อนไขอื�น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้ มีอํานาจในการ  

1) กําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ อนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบัการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เชน่ วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิ �นสุดของการใช้สิทธิ  

2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการ

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถงึการติดตอ่และการยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อน

ผนัตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

3) ดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � 
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ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายในครั �งนี � เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจาก

การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อื�น : หุ้นสามญัใหมท่ี�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � จะมีสิทธิและฐานะ

ของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชาํระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

เนื�องจากการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งนี � เป็นการเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลง

ของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อยา่งไรก็ตาม กรณีที�มีการใช้สิทธิทั �งจาํนวน

โดยบุคคลอื�นที�มิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมประมาณร้อยละ 

17.70 โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

Control Dilution  = [Qw/ (Qo+ Qw)] 

โดยที�  

Qo= จํานวนหุ้นชําระแล้วเดิมเทา่กบั 483,637,938 หุ้น 

Qw= จํานวนหุ้นที�รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั 104,000,000 หุ้น 

ดงันั �น 

Control Dilution = [104,000,000 / (483,637,938+104,000,000)] = 17.70% 

 : 2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ไมมี่ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื�องจากราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิเทา่กบั 2.40 บาท ซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาซื �อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 15 วนั

ทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 10พฤษภาคม 

2561 ซึ�งเทา่กบัหุ้นละ 1.45 บาท 

 : 3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนี �ทั �งจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร

ประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคํานวณดงันี � 

EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo] 

โดยที� 

กําไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัทสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561  

เทา่กบั -0- บาท 
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EPSo= กําไรสุทธิตอ่หุ้นกอ่นการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เทา่กบั -0- บาท  

(มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = กําไรสุทธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเทา่กบั N.A. บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื�อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี � ทั �งนี � มีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น 

หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไปใน

ราคาที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกใหม ่โดยกําหนด

ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัท 

5. เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังจาก

ชําระภาษีแล้ว 

6. เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 ถงึข้อ 5 ที�ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื�อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อย

ไปกวา่เดิม 

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ  

ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับหรือการเปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

เงื�อนไขอื�น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื�นที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้ มีอํานาจในการ  

1) กําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ อนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบัการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เชน่ วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิ �นสุดของการใช้สิทธิ  

2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการ

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถงึการติดตอ่และการยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อน

ผนัตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

3) ดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั �งนี � 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทนุ 

บริษัทเอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จํากัด (มหาชน) 

วันที� 10 พฤษภาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์จาํกัด (มหาชน)ขอแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

2/2561 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2561เกี�ยวกับการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุดังต่อไปนี � 

1. การเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก120,913,184.50 บาทเป็น 146,913,184.50

บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยเป็น

การเพิ�มทนุในลกัษณะดังนี � 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามัญ 104,000,000 0.25 26,000,000 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

มลูค่ารวม 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื �อ 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมเพื�อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที� 

3(“NCL-W3”) 

104,000,000 7: 1 

(อัตราการใช้สทิธิ

ใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ 1 หน่วย : 

1.50 หุ้นใหม)่ 

0.00 (ศนูย์บาท) 

(ราคาใช้สิทธิ 

2.40 บาท 

ต่อหุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ

1) 

หมายเหต ุ: 

1) มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดแก้ไขเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง เงื�อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิดงักล่าว รวมทั �งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นสมควร

อันเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวง

พาณิชย์ 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

หากในการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม เมื�อคํานวณแล้วมีเศษเกิดขึ �นให้ปัดเศษ

ดงักล่าวทิ �ง และในกรณีที�ใบสําคญัแสดงการใช้สิทธิดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเมื�อเกิด
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทนุ 

บริษัทเอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จํากัด (มหาชน) 

วันที� 10 พฤษภาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์จาํกัด (มหาชน)ขอแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

2/2561 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2561เกี�ยวกับการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุดังต่อไปนี � 

1. การเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก120,913,184.50 บาทเป็น 146,913,184.50

บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยเป็น

การเพิ�มทนุในลกัษณะดังนี � 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามัญ 104,000,000 0.25 26,000,000 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ จํานวน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

มลูคา่รวม 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื �อ 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมเพื�อรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที� 

3(“NCL-W3”) 

104,000,000 7: 1 

(อัตราการใช้สทิธิ

ใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ 1 หน่วย : 

1.50 หุ้นใหม)่ 

0.00 (ศนูย์บาท) 

(ราคาใช้สิทธิ 

2.40 บาท 

ต่อหุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ

1) 

หมายเหต ุ: 

1) มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดแก้ไขเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง เงื�อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิดงักล่าว รวมทั �งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็นสมควร

อันเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และกระทรวง

พาณิชย์ 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

หากในการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม เมื�อคํานวณแล้วมีเศษเกิดขึ �นให้ปัดเศษ

ดงักล่าวทิ �ง และในกรณีที�ใบสําคญัแสดงการใช้สิทธิดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเมื�อเกิด
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เหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเงื�อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทําให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นที�จะ

ได้รับตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าวทิ �ง 

3. กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติกําหนดวนัประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั �น 28 อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในวนัที� 3 กรกฎาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต  

- ไม่มี - 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

เพื�อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่า

เทียมกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิ

ได้นิติบุคคลและหลงัหักสํารองต่าง ๆ ทั �งหมดของบริษัท (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเติม)  

7.2 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทนบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที�ได้ยื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนมุติัการเพิ�มทนุ/จัดสรร

หุ้นเพิ�มทนุ 

-ไม่มี-  

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

 

ลําดับ ขั �นตอนการดําเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

1 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 10 พฤษภาคม 2561 

2 แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ 10 พฤษภาคม 2561 

3 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2561 

3 กรกฎาคม 2561 

4 ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 20 กรกฎาคม 2561 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

เหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเงื�อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทําให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นที�จะ

ได้รับตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าวทิ �ง 

3. กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติกําหนดวนัประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั �น 28 อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในวนัที� 3 กรกฎาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต  

- ไม่มี - 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

เพื�อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่า

เทียมกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิ

ได้นิติบุคคลและหลงัหักสํารองต่าง ๆ ทั �งหมดของบริษัท (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเติม)  

7.2 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทนบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที�ได้ยื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนมุติัการเพิ�มทนุ/จัดสรร

หุ้นเพิ�มทนุ 

-ไม่มี-  

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

 

ลําดับ ขั �นตอนการดําเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

1 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 10 พฤษภาคม 2561 

2 แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ 10 พฤษภาคม 2561 

3 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2561 

3 กรกฎาคม 2561 

4 ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 20 กรกฎาคม 2561 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

ลําดับ ขั �นตอนการดําเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

5 จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบยีนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันับจาก 

วนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

6 กําหนดรายชื�อผู้ มีสิทธิได้รับจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 26 กรกฎาคม 2561 

7 วันที�ออกใบสําคญัแสดงสทิธิฯ NCL-W3 7 สิงหาคม 2561 และ/หรือ วนัที�จะ

กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

                       .........................................................                                         ....................................................                                                                 

                               (นายกิตติ  พัวถาวรสกลุ)                                                           (นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม) 

                                      กรรมการบริษัท                                                                         กรรมการบริษัท  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

เหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเงื�อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทําให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นที�จะ

ได้รับตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจํานวนหุ้นดังกล่าวทิ �ง 

3. กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติกําหนดวนัประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวันที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั �น 28 อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นในวนัที� 3 กรกฎาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพิ�มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต  

- ไม่มี - 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

เพื�อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที�เพิ�มขึ �นจะช่วยสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ�มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่า

เทียมกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิ

ได้นิติบุคคลและหลงัหักสํารองต่าง ๆ ทั �งหมดของบริษัท (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเติม)  

7.2 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทนบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที�ได้ยื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนมุัติการเพิ�มทนุ/จัดสรร

หุ้นเพิ�มทนุ 

-ไม่มี-  

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

 

ลําดับ ขั �นตอนการดําเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

1 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการเพิ�มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ�มทนุ 10 พฤษภาคม 2561 

2 แจ้งมติที�ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ 10 พฤษภาคม 2561 

3 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2561 

3 กรกฎาคม 2561 

4 ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 20 กรกฎาคม 2561 

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

ลําดับ ขั �นตอนการดําเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 

5 จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบยีนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันับจาก 

วนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

6 กําหนดรายชื�อผู้ มีสิทธิได้รับจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 26 กรกฎาคม 2561 

7 วันที�ออกใบสําคญัแสดงสทิธิฯ NCL-W3 7 สิงหาคม 2561 และ/หรือ วนัที�จะ

กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

                       .........................................................                                         ....................................................                                                                 

                               (นายกิตติ  พัวถาวรสกลุ)                                                           (นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม) 

                                      กรรมการบริษัท                                                                         กรรมการบริษัท  

 

 

38

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

รายละเอียดการขอแก้ไข้เพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัมหาชนจํากดัพ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 ตามที�มีคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที� 21/2560 โดยให้ใช้ข้อความ

ใหม ่จงึขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. ดงันี �  

ข้อบังคับข้อ 33. ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับข้อ 33. ที�ขอเสนอแก้ไขเพิ�มเติม 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือน นบัแตว่นัสิ �นสุด

ของรอบปีบญัชขีองบริษทั 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�งให้เรียกการ

ประชมุวสิามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญั

เมื�อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในห้า (1/5) ของ

จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไมน้่อย

กวา่ยี�สิบห้าคน (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่

หนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ หมด จะ

เข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้แตต้่องระบเุหตผุลใน

การที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนึ�งซื �อดงักล่าวด้วย

ในกรณีเชน่นี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น

ภายในหนึ�ง (1) เดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือนั �นจากผู้ ถือ

หุ้นดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

สามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือน นบัแตว่นัสิ �นสุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�งให้เรียกการประชมุ

วิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้

สุดแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อย

ละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกนัทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุ

วิสามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุรื�องและเหตผุลในการที�ขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วยในกรณีเชน่นี �

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) 

วนั นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือ

หุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั �นจะเรียกประชมุ

เองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี �ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนั

จําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร  

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชมุ

เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชมุ

ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นตาม

วรรคสี�ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที�เกิดจากการจดัให้มี

การประชมุในครั �งนั �นแกบ่ริษทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที� 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแตว่นัสิ �นสุดรอบ

ปี บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่

น้อยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดจะ

เข้าชื�อกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้

ถือหุ้นภายในหนึ�ง (1) เดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือนั �นจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุติั หรือเพื�อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และ

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดั

ประชมุในหนงัสือพิมพ์กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ (3) วนั 

ทั �งนี �สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน

หรือไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง

ขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชมุใหมแ่ละในกรณีนี �ให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชุม ในการประชุม

ครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที� 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแตว่นัสิ �นสุดรอบ

ปี บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่

น้อยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดจะ

เข้าชื�อกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี �คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้

ถือหุ้นภายในหนึ�ง (1) เดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือนั �นจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุติั หรือเพื�อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และ

จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดั

ประชมุในหนงัสือพิมพ์กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ (3) วนั 

ทั �งนี �สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน

หรือไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง

ขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชมุใหมแ่ละในกรณีนี �ให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชุม ในการประชุม

ครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�

ประชมุดงักล่าว 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือวา่หุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษใน

เรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั �นไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียงเลือกตั �งกรรมการและมติของที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี � 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี �ขาด 

(2) ในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั �งหมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัตอ่ไปนี �ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แกบ่คุคลอื�น 

(ข)การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ค)การทําแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอื�นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อ

การแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ)การเลิกบริษัท 

(ช)การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ)การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

(ฌ) การดําเนินการอื�น ๆ ตามที�กฏหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของ

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ 38. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พงึเรียกประชมุมีดงันี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสุดรอบปีบญัชขีองบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองและการจา่ยเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ 
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ข้อ 38. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี พงึเรียกประชมุมีดงันี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองและการจา่ยเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ 

42

สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

เอกสารและหลกัฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดีซึ�งจะเป็น

การสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ �นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ 

จํากดั (มหาชน) จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที�มี

สิทธิเข้าร่วมประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป 

บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันั �นเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะที�จะเข้าร่วมประชมุ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายเุชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขับขี�

หรือ หนงัสือหนงัสือเดินทางตวัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) 

การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึ�ง) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 

www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องส่งหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานที�ประชมุ และ/หรือผู้ที�ได้รับมอบหมายจากประธานที�ประชมุกอ่น

การประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือชื�อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีด

ลบข้อความที�สําคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเมื�อเริ�มเปิดลงทะเบียนเพื�อให้

ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั �น 

เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสือ

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

4343



 
สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งลงนาม โดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้

โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องไมเ่กิน 180 วนั พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ส่งสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องไมเ่กิน 180 วนั ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนั �น พร้อม

ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

- ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนังสือ

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี � 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายชื�อที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที�บริษัทจดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และขอให้ท่านส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว พร้อมสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของท่านกลับมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 13 กรกฎาคม 2561เพื�อลงทะเบียนล่วงหน้า 

หรือ 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและให้ผู้ รับมอบฉันทะ

นํามาแสดงในวนัประชมุ พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่า เพื�อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั �งนี � บริษัทได้

อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แกผู่้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลักฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม

กอ่นเวลาประชมุได้ตั �งแต ่8.30 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที� 20 กรกฎาคม 2561 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั�วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้นซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ รับมอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั �น การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
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(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งลงนาม โดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้

โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องไมเ่กิน 180 วนั พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ส่งสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ�งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องไมเ่กิน 180 วนั ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนั �น พร้อม

ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล 

- ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนังสือ

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี � 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายชื�อที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที�บริษัทจดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และขอให้ท่านส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว พร้อมสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของท่านกลับมายงับริษัทฯ ภายในวนัที� 13 กรกฎาคม 2561เพื�อลงทะเบียนล่วงหน้า 

หรือ 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและให้ผู้ รับมอบฉันทะ

นํามาแสดงในวนัประชมุ พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจริง

ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่า เพื�อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั �งนี � บริษัทได้

อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แกผู่้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลักฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม

กอ่นเวลาประชมุได้ตั �งแต ่8.30 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที� 20 กรกฎาคม 2561 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั�วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้นซึ�งผู้ ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที�ผู้ รับมอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั �น การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
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3. หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 

หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด นอกเหนือจากที�ระบุในหนงัสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที�มีการ

เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�เห็นสมควร 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที�

ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ �น เมื�อประธานที�ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี

ความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้แจกให้ เมื�อลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ทําเครื�องหมาย ใน

ชอ่ง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที�ประชมุ 

- กรณีอื�นๆ ซึ�งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที�ประชมุจะเป็นไปตามที�กฎหมายหรือ

ข้อบงัคบันั �นกําหนด โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุรับทราบกอ่นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดงักล่าว 

1. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชี �ขาด 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั �น และ

ประธานในที�ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั �นออกนอกที�ประชมุชั�วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก

เสียงลงคะแนนเพื�อการเลือกตั �งกรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที�ประชมุทราบกอ่นเริ�มวาระประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเครื�องหมายไว้ 

และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระกอ่น เสร็จสิ �นการประชมุ 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 20 กรกฎาคม 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�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลอืกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุ

ความเห็นเลือกตั �งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อม

ทั �งลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ในการ เลือกตั �ง กรร มการบ ริ ษั ทท่ านใดใ ห้ยกมื อ 

เจ้าหน้าที�จะนบัคะแนน เมื�อเสร็จสิ �นการลงมติในวาระนี � 

เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ผู้ รับมอบฉนัทะ มาด้วยตนเอง 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2561 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 20 กรกฎาคม 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�ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลอืกตั �งกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุ

ความเห็นเลือกตั �งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อม

ทั �งลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ในการ เลือกตั �ง กรร มการบ ริ ษั ทท่ านใดใ ห้ยกมื อ 

เจ้าหน้าที�จะนบัคะแนน เมื�อเสร็จสิ �นการลงมติในวาระนี � 

เจ้าหน้าที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ผู้ รับมอบฉนัทะ มาด้วยตนเอง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระเทา่กบัข้อกําหนดขั �นตํ�า

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการที�ไมมี่ธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ

ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดมี

รายละเอียดดงันี �:- 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

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

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี � 

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึ�งเป็น ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มี

นยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็น

กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้

กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถงึพฤติการณ์อื�น ทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตั �งแต่ยี�สิบล้านขึ �นไป 

แล้วแตจ่ํานวนใดจะต่�ากวา่ ทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนี �

ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหวา่งหนึ�งปีกอ่นวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระเทา่กบัข้อกําหนดขั �นตํ�า

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการที�ไมมี่ธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ

ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดมี

รายละเอียดดงันี �:- 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

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

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี � 

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึ�งเป็น ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มี

นยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็น

กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้

กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถงึพฤติการณ์อื�น ทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตั �งแต่ยี�สิบล้านขึ �นไป 

แล้วแตจ่ํานวนใดจะต่�ากวา่ ทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนี �

ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหวา่งหนึ�งปีกอ่นวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัที�ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัที�ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้

ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็น

หุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้น

เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 

ได้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระเทา่กบัข้อกําหนดขั �นตํ�า

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการที�ไมมี่ธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ

ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดมี

รายละเอียดดงันี �:- 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

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

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการอิสระ ทั �งนี � 

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของส่วนราชการซึ�งเป็น ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มี

นยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับการแต่งตั �งเป็น

กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้

กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถงึพฤติการณ์อื�น ทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตั �งแต่ยี�สิบล้านขึ �นไป 

แล้วแตจ่ํานวนใดจะต่�ากวา่ ทั �งนี � การคํานวณภาระหนี �ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนี �

ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหวา่งหนึ�งปีกอ่นวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัที�ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัที�ได้รับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้

ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็น

หุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้น

เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 

ได้ 
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  ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 

ชื�อ นายพงศ์พนัธ์ คงกําเหนิด  

Name  Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อายุ(ปี) 57 ปี 

Age (Year) 57  years 

ปัจจบัุนดํารงตําแหน่ง 

Position 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 

Chairman of Nomination and Remuneration Committee  

Chairman of Risk Committee  

ตั �งแต่วันที� 

From Date 

4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบัุน 
February 4, 2013 - Present 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

Years as director 

5 ปี 5 เดือน (นบัจนถึงวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561)  

5 years 5 months (Counting until the date of Extraordinary General Meeting 1/2018) 

ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน (หุ้น)  

Number of shares held 

-ไม่มี- 

-None- 

วุฒกิารศึกษา / Education  

ปริญญาโท สาขา สถาบนับัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ (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 

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

2556 

Year 2015 

อบรม 

Course 

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

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

2556 – ปัจจบัุน 

2013 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล  

โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) 

NCL International Logistics PCL. 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

Independent  Director / Chairman of Audit  Committee 

Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
Chairman of Risk Committee 

2557 - 2558 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการเงิน 
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2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

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

2554 – 2555 

2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํากัด  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

Assistant  Managing Director 

2546 - 2554  

2003 - 2011 

การประปานครหลวง 

Metropolitan Waterworks Authority 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการเงิน 

Chief Financial Officer (CFO) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น / Position in the other listed companies 

-ไม่มี-  

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in others company (Non listed companies) 

-ไม่มี-  

การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

Attendance of Board  of Director Meeting  

7/7 ครั �ง 

 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

Attendance of  Audit Committee  Meeting 

4/4 ครั �ง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 ครั �ง 

Attendance of Risk Management Committee Meeting  

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 

1/1 ครั �ง 

คุณสมบัติเพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระเพื�อประกอบการพิจารณา 

Qualification of Independent Director for consideration of the election 

• ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื�นที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบัุนหรือ

ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  

    No any special 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.เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 

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

company 

-ไม่เป็น- 

-No- 

2.เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

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

basis  

-ไม่เป็น- 

-No- 

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที�ปรึกษากฎหมาย  

   Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

-ไม่เป็น- 

-No- 
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2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

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

2554 – 2555 

2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํากัด  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

Assistant  Managing Director 

2546 - 2554  

2003 - 2011 

การประปานครหลวง 

Metropolitan Waterworks Authority 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารฝ่ายการเงิน 

Chief Financial Officer (CFO) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น / Position in the other listed companies 

-ไม่มี-  

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in others company (Non listed companies) 

-ไม่มี-  

การเข้าประชุมในปี 2560 / Attendance of Meeting in year 2017 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

Attendance of Board  of Director Meeting  

7/7 ครั �ง 

 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

Attendance of  Audit Committee  Meeting 

4/4 ครั �ง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 ครั �ง 

Attendance of Risk Management Committee Meeting  

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 

1/1 ครั �ง 

คุณสมบัติเพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระเพื�อประกอบการพิจารณา 

Qualification of Independent Director for consideration of the election 

• ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื�นที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบัุนหรือ

ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  

    No any special 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.เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 

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

company 

-ไม่เป็น- 

-No- 

2.เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

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

basis  

-ไม่เป็น- 

-No- 

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที�ปรึกษากฎหมาย  

   Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

-ไม่เป็น- 

-No- 
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4.มีความสมัพันธ์ทางธรุกิจที�มีนยัสําคญั อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 

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

   independently  

-ไม่มี- 

-No- 

คุณสมบัติต้องห้าม  

Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 

Qualification 

1.ประวตัิการกระทําความผิดอาญา ในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต 

   Dishonest committed an offence against property   

-ไม่มี- 

-No- 

2.ประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา 

   Background of illegal conduct during the past 10 years 

-ไม่มี- 

-No- 

3.ประวตัิการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

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

year. 

ไม่มี- 

-No- 
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  สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

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 

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

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

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

   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 ................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province    Postal Code 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 8

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

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)

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 ................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................
Province Postal Code

ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท

Revenue Stamp

20 Baht
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 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวันศุกร์ที� 

20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

No. 1/2018 on Friday, July 20, 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�ผู้ 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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  สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

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 

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

   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 ................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province    Postal Code 

ติดอากร 

แสตมป์ 20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 
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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

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)

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 ................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................
Province Postal Code

ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท

Revenue Stamp

20 Baht
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 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวันศุกร์ที� 

20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

No. 1/2018 on Friday, July 20, 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 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

Agenda Item 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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� 2 พจิารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธทีิ�จะซื �อหุ้นสามัญ 

ที�ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ

Agenda Item 2 To consider and approve the issuance and allocation of 3 series of the warrants to purchase the newly issued ordinary shares 

of the company to the existing shareholders of the company through the Rights Offering NCL-W3 

(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� 3      พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษัท ฯ จาํนวน 26,000,000 บาท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 

146,913,184.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

Agenda Item 3 To consider and approve the increase of the registered capital of the company amount 26,000,000 baht from 

120,913,184.50 baht to 146,913,184.50 baht by issuance of the newly issued ordinary shares amount not more than 

104,000,000 shares at par value of 0.25 baht per share 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

  Agenda Item 4    To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of Association 

  to be in line with the increase of the company’s registered capital 
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(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�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   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

  Agenda Item 5         To Consider and Approve to allocate the newly issued ordinary shares of Warrant NCL-W3 

(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� 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51. 

Agenda Item 6     To Consider and Approve the Amendment of Article 33. and 51. of the Company’s Article of Association 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 Agenda Item 7  To Consider Other Matters (if any) 

(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�ไม่เป็นไปตามที�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�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ัดเจนหรือในกรณีที�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. 
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(ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�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 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”)

Agenda Item 5 To Consider and Approve to allocate the newly issued ordinary shares of Warrant NCL-W3

(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� 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51. 

Agenda Item 6 To Consider and Approve the Amendment of Article 33. and 51. of the Company’s Article of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี

Agenda Item 7 To Consider Other Matters (if any)

(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�ไม่เป็นไปตามที�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�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ัดเจนหรือในกรณีที�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.

        สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผ ู้รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�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 รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด( มหาชน ) 

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

ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวนัศุกร์ที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทร

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

 For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Friday, July 20, 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. 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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 
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ใบประจาํต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด( มหาชน )

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

ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวนัศุกร์ที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทร

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

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Friday, July 20, 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.

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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�ส่งมาด้วย 8 

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…………………………….. 

59



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

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...................................................... รหัสไปรษณีย์........................................... 
Amphur / Khet Province Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ………………………………………………………………………… 

As the Custodian of 

ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited (“the company”) 

โดยถือหุ้นรวมทั �งสิ �น.........................................        หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ.....................................   เสียง ดังนี � 

holding the total amount of   shares, and eligible for   votes as follows: 

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

Ordinary share of  sharesand have the right to vote equal to   votes 

หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................   เสียง 

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

 (2) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

     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 
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 คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวัน

ศุกร์ที� 20 กรกฎาคม 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 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2018 on Friday, July 20, 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. 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั �งนี � ดังนี � 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 

มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

Appoint my/our proxy for all shares held and eligible to cast votes. 

มอบฉันทะบางสว่น คือ รวม……………......................หุ้น และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้………………………………เสียง 

Appoint my/our proxy for partial shares as the total of     shares, eligible for   votes 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � ดังนี � 

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

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

Agenda Item 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

 Agreed________________votes           Disagreed________________votes  Abstained________________votes 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญที�ออกใหม่ 

ของบริษทัรุ่นที� 3 (“NCL-W3”) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

Agenda Item 2 To consider and approve the issuance and allocation of 3 series of the warrants to purchase the newly issued 

ordinary shares of the company to the existing shareholders of the company through the Rights Offering NCL-W3 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง  

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

 วาระที� 3      พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบริษัท ฯ จาํนวน 26,000,000 บาท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 

146,913,184.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

 Agenda Item 3 To consider and approve the increase of the registered capital of the company amount 26,000,000 baht from 

120,913,184.50 baht to 146,913,184.50 baht by issuance of the newly issued ordinary shares amount not more than 

104,000,000 shares at par value of 0.25 baht per share 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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: 
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     เหน็ด้วย________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

 วาระที� 4   พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

   เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

 Agenda Item 4 To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of Association 

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

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

  วาระที� 5   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”) 

  Agenda Item 5         To Consider and Approve to allocate the newly issued ordinary shares of Warrant NCL-W3 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

  วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51. 

Agenda Item 6     To Consider and Approve the Amendment of Article 33. and 51. of the Company’s Article of Association 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

(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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

วาระที� 7 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

Agenda Item 7 Other Matters (If any) 

(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________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี � 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 
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 เหน็ด้วย________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 4 To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of Association

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

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร

(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________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ Warrant รุ่นที� 3 (“NCL-W3”)

Agenda Item 5 To Consider and Approve to allocate the newly issued ordinary shares of Warrant NCL-W3

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร

(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________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51. 

Agenda Item 6 To Consider and Approve the Amendment of Article 33. and 51. of the Company’s Article of Association

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร

(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________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes 

วาระที� 7 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี

Agenda Item 7 Other Matters (If any)

(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________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี � 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
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(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�ผ ู้รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�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. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทสและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั �น

This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ

Evidences showing with Proxy Form are

  (1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผุ้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 

  (2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

 Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 

3. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. 

4.  กรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ

ค.ตามแนบ
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 C as
attached
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

Proxy Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited (“the company”) 

การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวนัศุกร์ที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี �

ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Friday, July 20, 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. 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �  

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

     เหน็ด้วย________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

 Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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: 

     เหน็ด้วย________________เสียง          ไม่เหน็ด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

 Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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: 
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ใบประจาํต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Proxy Form C
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited (“the company”)

การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวนัศุกร์ที� 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี �

ทาวเวอร์ ชั �น 28 เลขที� 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Friday, July 20, 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.

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี �

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

 เหน็ด้วย________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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:

 เหน็ด้วย________________เสียง  ไม่เหน็ด้วย________________เสียง  งดออกเสยีง________________เสียง

Agreed________________votes Disagreed________________votes Abstained________________votes 

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�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:

 สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

     เหน็ด้วย________________เสียง          ไม่เห็นด้วย________________เสียง          งดออกเสยีง________________เสียง 

 Agreed________________votes           Disagreed________________votes              Abstained________________votes 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

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

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

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

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