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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพบ์ารโ์ค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจง้ให้
ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้้ถือหุน้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง ทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดตอ่โรคติดตอ่อนัตรายฯ นอ้ยกวา่ 14 วนั เขา้รว่มการประชมุ 

2. นอกจากที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ผูถื้อหุน้ที่มีความเสี่ยงสงู เช่นเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอ้ยกว่า 14 วันหรือเป็นผูมี้ไขห้รือมี
อาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เขา้รว่มประชมุแทนตามวิธีการซึ่ งแสดงในสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไมอ่นญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่มีความเสี่ยงสงูเขา้รว่มการประชมุ 

3. บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชมุ ซึ่งจะอยู่ห่างจากจดุลงทะเบียนการเขา้ประชมุ ทัง้นี ้  
ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีผูมี้ไขห้รือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 
ที่มีความความเสี่ยงดงักลา่วเขา้ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองทา่นสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรอืกรรมการอิสระ
ของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ หากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ ผ่านการตรวจจากจดุคดักรองและไมพ่บความเสี่ยงใด ๆ จาก
โรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จงึจะสามารถน าเอกสารมาลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุ ณ จดุลงทะเบียนได ้ 

4. เน่ืองจากการจดัประชมุสามญัประจ าปีจะเป็นการรวมตวักันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และดว้ย
ความหว่งใยตอ่สขุภาพของทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้แมไ้มใ่ชผู่ท้ี่อยูใ่นกลุม่เสี่ยง ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุฯ ดว้ยตนเอง 

5. บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัการประชมุดว้ยแอลกอฮอล ์เพื่อความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคตา่ง ๆ 
ก่อนเริม่การประชมุ และไดจ้ดัเตรยีมแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมือไวบ้รกิารผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทกุทา่น อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ขอความ
รว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยั และสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

 
ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมตอ่ไป 

 

งดแจกของช ารว่ยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปรง่ใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงค ์ใหล้ด/เลิกการแจกของช ารว่ย 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงจดัอาหารวา่งไวร้บัรองส าหรบัผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เฉพาะผูท้ี่มาเข้ารว่มประชมุ (1 ทา่นตอ่ 1 ชดุ) 
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 บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

   วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  
 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.   ประวตัิกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  
  แทนต าแหนง่ทีว่า่งลง 
 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 3. รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) 
 4.  ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
 5. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 6. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉนัทะ 
 7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  ที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติจะจัดใหม้ีการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัองัคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08.30 น. ณ หอ้ง Plus II-III 
ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร ์แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ ให้ด ำรง

ต ำแหน่งแทนประธำนกรรมกำรบริษัทที่ลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ที่ 24 – 25 ซึง่มีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้ 

ขอ้ 24 “ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ   
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได”้  
ขอ้ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
บรษัิท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั มหาชน) 

2 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ี
ประชมุ   
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมี
สว่นไดเ้สียในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด” 

ทัง้นีน้ายกร  ทัพพะรงัสี อดีตประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ไดข้อลาออกจาก
การเป็นประธานกรรมการดังกล่าว เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก พอพล มณีรินทร ์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุ ิ ความรูแ้ละ
ความสามารถ ทั้งประกอบด้วยประสบการณ์เป็นอย่างมากและมีวิสัยทั น์ท่ีกวา้งไกล 
สามารถให้ค  าปรึกษาและค าแนะน า เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิ าพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทั น์ และพันธกิจท่ีบริษัทก าหนดไว ้ให้เขา้
ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง  สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบการแต่งตัง้ พลเอก พอพล 
มณีรินทร ์ให้เขา้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  เพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่างลง ทั้งนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าพลเอก พอพล  
มณีรนิทร ์เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมจะเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ สามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณ ท่ี์เก่ียวขอ้ง มีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกทั้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อย่าง
กวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับขอ้งกับการด าเนินงานของบรษัิทฯ สามารถท่ีจะสรา้ง
ประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ ได ้ทัง้นีว้าระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

ระเบยีบวำระที ่2  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมั ผ้ อหุ้นประจ ำปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ัดขึน้วันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยไดมี้การ
จดัท ารายงานการประชุม ายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
2562 ซึ่งไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทยและกระทรวงพาณิชย์ ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายมีส าเนารายงานการประชมุตามท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้ สิง่ท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรบัรอง
รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

กฎหมายบญัญัตวิา่วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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  หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
บรษัิท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั มหาชน) 
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ระเบยีบวำระที ่3   พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ในรอบปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส  าหรบัปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์า่ ควรรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส  าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ ทั้งนีว้าระนีเ้ป็น
เร่ืองท่ีรายงานเพ่ือรบัทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมต ิ 

ระเบยีบวำระที ่4   พจิำรณำอนุมัตงิบแสดง ำนะกำรเงนิ และ งบก ำ รขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบั ชปีระจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญั
ไดด้งันี ้

   สนิทรพัยร์วม          812,538,207 บาท 
   หนีส้นิรวม    502,961,915 บาท 
   รายไดร้วม              1,308,878,765 บาท 
   ก าไร(ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี              9,507,720 บาท 

   โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ สิง่ท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการพจิารณาเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส  าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการรายงานถึง
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

   กฏหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่5  พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจัดสรรเงนิก ำ รเพอ่เป็นเงนิทุนส ำรองตำมก หมำย 

                  และงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 

หลักกำรและเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ. . 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ)มาตรา 116 และ
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 ก าหนดให้บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองในจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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สะสมยกมา ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้และบรษัิท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน ส าพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใด
ในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 12,848,114.90 
บาท สิบสองลา้นแปดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) เนื่องจาก  
บรษัิทฯ มีผลประกอบการในปี 2562 ขาดทนุ จึงไม่สามารถจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ได ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อ
เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลประกอบการขาดทนุในปี 2562 

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 6   พิจำรณำเลอกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน จ ากัด มาตรา 36 และตามกฎขอ้บังคับของ
บรษัิทขอ้ที ่18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะได้รบัเลือกกลับเข้ารบัต าแหน่งอีกก็ได้ ส  าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีครัง้นี ้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนาม
ตอ่ไปนี ้ 
1. นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพั นานนัทกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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3. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม   กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม  เพื่ อ รับการพิ จารณ าเลือกตั้ง  เป็ นกรรมการ ใน ช่วงวันที่ ตั้ งแต่ วันที่  
13 พ จิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ตามหลกัเกณ ท์ี่ได  ้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  
โดยเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเขา้มาแต่อย่างใด 
ทัง้นีเ้นื่องจากกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และ 
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทั นคติที่ดี
ตอ่องคก์ร สามารถอทุิ เวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของ
บรษัิทฯ ซึง่บคุคลที่ไดเ้สนอช่ือในครัง้นีผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน (ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี) วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ดงันัน้ที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควร ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 
3 ทา่น ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ทัง้นีก้รรมการไดพ้ิจารณาแลว้
ว่าบุคคลผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน  เป็นบุคคลที่ เหมาะสม เป็นผู้มีความ รู ้
ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการอิสระ 
นัน้เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณ ท์ี่เก่ียวขอ้ง     
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่าน
กระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของกรรมการบรษัิทแลว้ 
จึงมีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายช่ือไดด้งันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

 

1. นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพั นานนัทกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
6

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั มหาชน) 
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2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม   กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 17 ระบวุา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตาม
หลกัเกณ แ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

     1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้

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

 
ระเบียบวำระที่ 7   พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 

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

 

 

 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2563
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จากดั มหาชน)
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ปี 2563 
(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 

ปี 2562 
(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 

. คณะกรรมการบรษัิท 
     - ประธานกรรมการบรษัิท 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

50,000 
30,000 

50,000 
20,000 

     - กรรมการบรษัิท กรรมการอสิระ) 
     - กรรมการบรษัิท ที่เป็นผูบ้รหิาร) 

20,000 
ไมม่ี 

20,000 
20,000 

. คณะกรรมการตรวจสอบ 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 20,000 
    - กรรมการตรวจสอบ  ไมม่ี 10,000 
. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    - ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการบรหิารความเสีย่ง  ไมม่ี ไมม่ี 

. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
    - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 
. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
    - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 
. คณะกรรมการบรหิาร 
    - ประธานกรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 
ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร* * 630,000* 
ผลประโยชนอ์่นใด ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ: *คา่บ าเหน็จกรรมการค านวณจากค่าตอบแทนสว่นท่ีเหลอืจากคา่เบีย้ประชมุทัง้ปีแลว้ ทัง้นีต้อ้งไมเ่กินกวา่คา่ตอบแทน 
กรรมการท่ีไดร้บัการอนมุตัิรายละเอียดคา่ตอบแทนในปี 2562 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ที่สง่มาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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  หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
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ในปี 2563 นี ้บรษัิทฯ ไดก้  าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชมุคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ โดยไม่
มีการจ่ายคา่ตอบแทนส าหรบัการประชมุคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรหิาร) และงด
จ่ายเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 ดังกล่าวมีอัตราลดลงจาก
ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 1,000,000 บาท เน่ืองจากส าวะเ รษฐกิจท่ีชะลอลง จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุม
พจิารณาอนมุตักิ  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท หนึ่งลา้นบาทถว้น) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทน
ให้แก่กรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท หนึ่งลา้นบาท
ถ้วน) ทั้งนี ้การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแลว้  

กฎหมายบญัญัติว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบยีบวำระที ่8   พจิำรณำแต่งต้ังผ้สอบบั ชแีละก ำหนดค่ำสอบบั ชปีระจ ำปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ. . 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนด
วา่ “ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดมิอีกก็ได”้  

ทั้งนี ้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณ าพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ ความพรอ้มของบุคคลากร รวมทัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรบัอยู่
ในเกณ ์ท่ีดีตลอดมา เม่ือไดเ้ปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแลว้ จึงได้
คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัรอบปีบัญชี 2563 
และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ใหเ้ป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้
บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัคิา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2563 รายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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1. นายชยพล  ุ เ รษฐนนท ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรอื  
2. นางสาวอรวรรณ   เตชวั นสริกิลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรอื    
3. นางสาวรุง้น า   เลิ สวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรอื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. นายโส ณ   เพิ่ม ิรวิลัล           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรอื        
5. นางก่ิงกาญจน ์   อั วรงัส ษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรอื    
6. นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรอื    
7. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

โดยใหผู้ต้รวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่มีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีรบัอนุญาตขา้งต้นมีคุณสมบัติตาม
ประกา ของคณะส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด   

โดยจ านวนปีที่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบรษัิทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 3 
(ตัง้แตปี่ 2560) และเพื่อประกอบการตดัสนิใจของทา่นผูถื้อหุน้  ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอคา่สอบ
บญัชีปี 2563 เปรยีบเทียบกบัปี 2562 ดงันี ้ 

รำยละเอียด  
(หน่วย : บำท) 

2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

2562 

ค่ำสอบบั ชีของบริษัท (Audit Fee) 
- คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี และสอบทานงบการเงิน 
- คา่บรกิารอื่น (Non – Audit Fee) 

 
3,000,000 

- ไมม่ี- 

 
3,100,000 

- ไมม่ี- 
รวมทั้งสิน้ 3,000,000 3,100,000 

ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2563 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท สามลา้นบาทถว้น) 
โดยคา่ตรวจสอบบญัชีที่ลดลงเนื่องจากบรษัิทฯ มีจ านวนบรษัิทท่ีตอ้งค านวณงบการเงินรวม
ลดลงจาก 10 บริษัท เป็น 8 บริษัท ส่งผลใหป้ริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของ
ผูส้อบบัญชีลดลงจากปีก่อน ทัง้นี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้
บริการผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบญัชีปี 
2563 มีอตัราเท่ากบัปี 2562 จ านวน 665,000 บาท หกแสนหกหมื่นหา้พนับาทถว้น) และ
ส าหรบับรษัิทยอ่ยในตา่งประเท ไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้
 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ล าดบั ชื่อบรษัิท ประเท  ผูส้อบบญัชี 
1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
2 NCL International Logistics USA Inc. อเมรกิา KL Accountancy, Inc. 
3 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* จีน -  
4 LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
5 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA อินโดนีเซีย KAP WISNU AND 

KATILI 
6 NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เวียดนาม AASC Limited 
7 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. จีน Ningbo dezum 

accounting firm 
Co.,Ltd. 

8 NCL International  Logistics Private Limited** อินเดีย - 
 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ไดห้ยดุด  าเนินการในระหวา่งปี 2562 
 ณ วนัที่ 31 ธค. 2562 บรษัิทฯ ยงัไม่ไดเ้ริม่ด  าเนินการ 

 
โดยคณะกรรมการจะดแูลใหผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา  
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่9   พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 33,375,122.50 บำท
จำกเดิม 146,913,184.50 บำท เป็น 113,538,062 บำท ซ่งเป็นหุ้นสำมั ที่
คงเหลอจำกกำรใช้สิทธิแปลงส ำพหุ้นเป็นหุ้นสำมั ตำมใบส ำคั แสดง
สิทธิทีจ่ะซอ้หุน้สำมั  รุ่นที ่2 (NCL W-2) และ รุ่นที ่3 (NCL W-3) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ดว้ยบริษัทฯ มีหุน้สามญัท่ีคงเหลือจากการใชส้ิทธิแปลงส าพหุน้เป็นหุน้สามญั ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั รุน่ท่ี 2 (NCL W-2) และ รุน่ท่ี 3 (NCL W-3) ซึ่ง
หมดอายุ เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั จ านวน 
133,500,490 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึ่งจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ
แปลงส าพเป็นหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 
2 (NCL W-2) ตามมติ ท่ีประชุมวิสามัญ  ครั้ง ท่ี  1/2560 ซึ่งประชุมเมื่ อวัน ท่ี  12 
มิถุนายน 2560 และ รุ่นท่ี 3 (NCL W-3) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ควรเสนอท่ีประชุมสามัญ     
ผู้ ถื อหุ้น เพ่ื อ  พิ จารณ าอนุมัติ การ  ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จ านวน 
33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท โดย
วิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่มิไดน้  าออกจ าหน่าย จ านวน  133,500,490 หุ้น     

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ที่คงเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับ
การใชส้ิทธิแปลงส าพเป็นหุน้สามัญ ตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL W-2”) และ รุ่นท่ี 3 (NCL W-3) 

   กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ 
ของผูม้าประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง  

ระเบียบวำระที ่10  พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ ขเพิม่เติมบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคล้องกับกำร 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. . 2563 มาตรา 136 บญัญัติว่า “บริษัทจะ
แกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสอืบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัทได้เมื่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้ลง
มติดว้ย คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่ง มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง”  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้อนมุติัใหบ้ริษัทฯ แกไ้ข
หนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุ น จดท ะ เบี ยน ขอ งบ ริ ษั ท ฯ  จ าก เดิม จ าน วน  146,913,184.50 บ าท  เป็ น 
113,538,062 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 
133,500,490 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใช้
ขอ้ความใหม่ ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน      113,538,062 บาท  หนึ่งรอ้ยสบิสามลา้นหา้แสนสามหมื่นแปดพนั 
หกสบิสองบาท) 

แบง่ออกเป็น      454,152,248 หุน้     สี่รอ้ยหา้สบิสี่ลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 
สี่สบิแปดหุน้) 

     มลูค่าหุน้ละ        .  บาท   ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น  
หุน้สามญั      454,152,248 หุน้     สี่รอ้ยหา้สบิสี่ลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 

สี่สบิแปดหุน้) 
หุน้บรุิมสทิธิ   - หุน้  -) 

   กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่
ของผูม้าประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 
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ระเบยีบวำระที ่11 พจิำรณำอนุมัตเิพิม่เตมิวัต ุประสงคข์องบริษัทและพจิำรณำอนุมัตแิก้ ข
เปลี่ยนแปลงหนังสอบริคณหส์นธิ ข้อ3 เร่องเพิม่เตมิวัต ุประสงคข์องบริษัท    

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    ตามท่ีพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ. . 2535 มาตรา 18 หนงัสือบริคณหส์นธิอย่าง
นอ้ยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ช่ือบริษัทตามมาตรา 11 (1) 
(2) ความประสงคข์องบริษัทท่ีจะเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน 
(3) วตัถปุระสงคข์องบริษัทซึง่ตอ้งระบปุระเ ทของธุรกิจโดยชดัแจง้ 
(4) ทนุจดทะเบียนซึง่ตอ้งแสดงชนิด จ านวน และมลูคา่ของหุน้ 
(5) ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ซึง่ตอ้งระบวุา่จะตัง้อยู่ ณ ทอ้งท่ีใดในราชอาณาจกัร  
(6) ช่ือ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูเ้ริ่มจดัตัง้บริษัท และจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะ

คนจองไว ้ช่ือบริษัทตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โดยมีรำยละเอยีดวัต ุประสงคท์ีจ่ะเพิม่เตมิดังนี ้

1. ประกอบกิจการพาณิชยกรรม การคา้ทกุชนิด เพ่ือการน าเขา้ - ส่งออก ในประเท  และตา่งประเท  ทัง้
ายใน และ ายนอกเขตปลอดอากร 

2. ประกอบกิจการบริหาร และรบัจา้งบริหารจดัการท่าเรือ ท่าอากา ยาน คลงันิทรร การ 
3. ประกอบกิจการรวบรวม การจัดเก็บ เก็บรักษา ดูแล บริการ บริหาร อาคารสถานท่ีเก็บสินค้า                        

นูยก์ระจายสินคา้ ใหบ้ริการพิธีการต่าง ๆ บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเท  งานท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวกับ
งานโลจิสติกส ์ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากา  ทัง้ในประเท  และตา่งประเท  

4. ประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม ซึ่งเก่ียวกบัเพ่ิมมูลค่าสินคา้ ไดแ้ก่ การคา้ การแบ่งแยกกอง การจัด
ประเ ท การคดัเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การปิดฉลากใหม่ การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5. ประกอบกิจการซือ้ ขาย ผลิต น าเขา้ และส่งออก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต ์เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ 
เครื่องใช้ไ ้า กล้องถ่ายรูป กลอ้งถ่าย าพยนตร ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์
โทรคมนาคม ผา้ ดา้ย เครื่องนุ่งห่ม เสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั ผา้ส  าเร็จรูป เครื่องส าอาง และเครื่องอปุโ ค
อื่น ๆ อาหารสด อาหารแหง้ อาหารกระปอง เคร่ืองดื่ม น า้อดัลม อาหารส าเร็จรูป และเครื่องบริโ ค                
อื่น ๆ เครื่องทอง ทองผสม เครื่องทองแดง เครื่องเงิน พลอย เพชร และอัญมณีอื่น ๆ ยาป้องกันโรค 
เวช ัณ  ์เคมี ัณ  ์เครื่องมือและเครื่องใชท้างการแพทย ์วสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสรา้ง 
อปุกรณเ์ก่ียวกบัการโ ษณา และวสัด ุเครื่องประดบั ตกแต่ง พรม ของช ารว่ย รวมทัง้สว่นประกอบและ
ชิน้สว่นส าคญัของสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นัน้ดว้ย 

6. จดัใหม้ีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการขนสง่ทกุชนิด 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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7. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินคา้ทุกชนิดทุกประเ ท การจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ทุกประเ ทใน
รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากา ทั้ง ายในและ ายนอก
ราชอาณาจกัรไทย 

8. เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อ้  ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสนิคา้ และคนโดยสาร ที่งทางบก ทางน า้ 
ทางอากา  ทั้ง ายในประเท และระหว่างประเท  รวมทัง้รับบริการน าของออกจากท่าเรือ ท่าอากา
ยาน  คลงัสินคา้ทณั บ์น ด่าน ุลกากร  คลงัสนิคา้ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ตามพิธีการ ลุกากร 
รวมทัง้หน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รบั ากสนิคา้ทกุชนิด และการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด  

9. ยื่นขอและถือใบอนญุาต และจดทะเบยีนทัง้หลาย ซึ่งจ  าเป็นและเป็นประโยชนแ์ก่ธุรกิจของบริษัท 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัทและพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ   
ขอ้ 3 เรื่องเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ  ส  าหรบัโครงการที่อาจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 
มาตรา 31 ก าหนดว่า ายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บังคบัของบริษัทไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

 
ระเบยีบวำระที ่12  พจิำรณำเร่องอ่น   ้ำมี  
 

จึงขอเรียนเชิญผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้ง
บคุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสอืมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่  8 ทั้งนี ้หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวและเอกสารแนบ จะต้องน ามามอบต่อ
เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชมุ   

 
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 
  ลงช่ือ                      กรรมการ 

                                                                                                            พลเอก พอพล มณีรนิทร ์
                         ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
ช่ือ พล.อ. พอพล มณีรนิทร ์
Name General Porpol  Maneerin 
อาย ุ(ปี) 65 ปี 
Age (Year)  65 years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
Position Chairman / Independent Director 
ไดร้บัการตัง้แต่เป็นกรรมการ  26 เมษายน 2560  - ปัจจบุนั 
From Date April 26, 2017 – Present 

 
วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Master Degree Major    M.A. of Political Science, Chulalongkorn University 
ปรญิญาตรี สาขา     นายรอ้ย จปร., โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
Bachelor Degree Major    Chulachomklao Royal Military  Academy 

 
อบรม / Training 
ปี 2562 อบรม หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล  

(Regulator) รฐัวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 21/2562 
Year 2019 Course  Corporate Governance Program for directors and senior executives of the regulator of  

state-owned enterprises and public organizations No.21/2019 
ปี 2560  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร / Director Certification Program (DCP ) รุน่ 233 
Year 2017 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 233  
ปี 2550  อบรม หลกัสตูรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 49/2550  
Year 2007 Course Thailand National Defence College No.49/2007 
ปี 2531  อบรม  หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุท่ี 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)  
Year 1988 Course Command and General Staff College No.67 
ปี 2528   อบรม Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
Year 1985 Course Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
  
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  
Year 2019 - Present NCL International Logistics PCL. Chairman / Independent Director  
ปี 2561 - ปัจจบุนั 
 

สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงกลาโหม 

ประธานกรรมการบรหิาร 
 

Year 2018 - Present Defence Technology Institude  
(Public Organization) 

Executive Chairman 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 1
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ปี 2561 – ปัจจบุนั บมจ. กสท โทรคมนาคม กรรมการ 
Year 2018 - Present CAT Telecom Public Company Limited Director 
ปี 2560 –  2562 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั 

(มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2017 - 2019 NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

ขา้ราชการบ านาญ / ท่ีปรกษาปลดักระทรวงกลาโหม 
Retired Government Official / Advisor 

ปี2558 – 2559 
Year 2015 - 2016 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

รองปลดักระทรวงกลาโหม 
Deputy Permanent Secretary for Defence 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ดทะเบยีนอ่น / Position in the other listed companies 
- ไมมี่ / No 

การด ารงต าแหน่งในกิ การอ่น  (ทีไ่ม่ใ ่บริษัท ดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2561 - ปัจจบุนั สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ(องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงกลาโหม 
ประธานกรรมการบรหิาร 

Year 2018 - Present Defence Technology Institude 
(Public Organization) 

Executive Chairman 

ปี 2561 – ปัจจบุนั บมจ. กสท โทรคมนาคม กรรมการ 
Year 2018 - Present CAT Telecom Public Company Limited Director 

การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     2/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 1
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ุณสมบัตเิ ิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเ อ่ประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียพเิศษ ด  กบัวาระการประชุม นครัง้นีห้รือไมเ่ช่น นวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอ่ืน  ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษัิท/บรษัิท หญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วมหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ นปัจจบุนัหรือ นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมมี่ - 

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

- No - 

ลักษณะ วามสัม ันธ ์
Relationship  

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้ราย หญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company 

- ไม่ม ี– 
- No – 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

3.เป็นผู้ หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกษาก หมาย
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

- ไม่ม ี– 
- No - 

4.มีความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท า หไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไม่ม ี– 
- No - 

ุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา นความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์่งไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property 

- ไม่ม ี– 
- No - 

2.ประวตักิารกระท าผิดทางก หมาย นระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
Background of illegal conduct during the past 10 years 

- ไม่ม ี– 
- No - 

3.ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิท นรอบปี ท่ีผ่านมา
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.  

- ไม่ม ี– 
- No - 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 1
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 40 ปี 
Age (Year)  40 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 
 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 
 Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัที่  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั 
From Date March 1, 2019 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 
   Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 
ปรญิญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 
Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 
ปรญิญาตร ี สาขา     วิทยาศาสตรชี์วการแพทย ์วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 
 
อบรม / Training 
ปี 2562  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 278 /  

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

Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
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Nomination and Remuneration Committee 
Corporate Governance Committee 

ปี 2561 – ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิง
บรูณาการทางการแพทย ์

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

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั อาจารยท์ี่ปรกษาวิทยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร ์
Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor 
ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกษา กองวิชา

กฎหมายและสงัคมศาสตร ์
Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  
ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรยีนเตรยีมทหาร อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

โปรแกรม าษาองัก ษ 
Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory 

School 
Teacher in Basic Economics Instructor, 
English Program 

ปี 2561– 2562 สมาคมศิษยเ์กา่อสัสมัชญัคอนแวนต ์ เลขานกุาร 
Year 2018 – 2019 Assumption convent alumni association Secretary 
ปี 2561 – 2561 สมาคมแมบ่า้นทหารบก ่ ายเลขานกุาร 
Year 2018 –2018 Thai Army Wives Association Secretary Section 

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

การด ารงต าแหน่งในกิ การอน่ (ที่ไม่ใ ่บริษัท ดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   3/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   1/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
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ุณสมบัตเิ ิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเ ่อประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด  กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น  ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไดร้บัการเสนอช่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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

- Being nominated to be a director this time 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

       
ุณสมบัตติ้องห้าม  

Forbidden Qualifications  
ุณสมบัติ 

Qualification 
1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

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

- ไมม่ ี– 
- No -  

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

- ไมม่ ี– 
- No -  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอ อ่เ ่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต 
Name Mr. Wantenan  Techamorakot 
อาย ุ(ปี) 51 ปี 
Age (Year)  51  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารบรหิารและ 

 จดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร / กรรมการบรหิาร / 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

Position Director / Vice President Freight Forwarder 
Executive Committee / Risk Committee 

ตัง้แตว่นัที่ 4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  
From Date February 4, 2013 – Present  

วุฒกิารศึกษา / Education 
ปวส.  สาขา     สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ (มหาเมฆ) 
Diploma Major    Rajamangala University of Technology Krungthep 

อบรม / Training 
ปี 2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Year 2013 Course  Director Accreditation Program (DAP) / Thai Institute of Director 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิาร

บรหิารและจดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร 
Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Director / Vice President Freight Forwarder 

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

การด ารงต าแหน่งในกิ การอน่  (ที่ไม่ใ ่บริษัท ดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / No 
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การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุค ะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุค ะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  5/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุค ะกรรมการบรหิาร  8/8 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 

ุณสมบัตเิ ิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเ ่อประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  

- ไมม่ี - 

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  

- No - 

ลักษณะ วามสัม นัธ ์
Relationship   

ุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

ุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

ุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

2.ประวตัิการกระท าผิดทางก หมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอ อ่เ อ่เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม 
Name Miss Netirad  Sang-ngam 
อาย ุ(ปี) 53 ปี 
Age (Year)  53  years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุส ่ ายบญัชี-การเงิน/ธรุการบคุคล 

/ กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Position Director / Vice President Finance - Accounting/Personnel Administration 
Executive Committee / Risk Committee / 
Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุ าพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  
From Date February 4, 2013 – Present  

วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์(รปม.) มหาวทิยาลยัปทมุธานี 
Bachelor Degree Major Master of Public Administration. (MP.A.) Pathumthani University 
ปรญิญาตรี  สาขา     การบญัชี / มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 
Bachelor Degree Major    Bachelor of Accountancy / Southeast Asia University 

อบรม / Training 
ปี 2562  อบรม หลกัสตูร “ มูพิลงัแผน่ดนิ” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นท่ี 5/2562 

จดัโดยจุ าลงกรณม์หาวทิยาลยั ( พผ.5) 
Year 2019 Course "Bhumipalung Phandin" course for senior management, class 5/2019 

Chulalongkorn University (Phor.Por.Por. ) 
ปี 2561 อบรม หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ 10/2561 

จดัโดยสมาคมวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอมส.10) 
Year 2018 Course Advanced Security Management Program, Class 10/2018 

Thailand National Defence College (W-POMS.10) 
ปี 2560 อบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงาน าครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 17 

ศนูยบ์รกิารวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ 
Year 2017 Course Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for Executives 

The King Prajadhipok’s Institute 
ปี 2560 อบรม หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” รุน่ท่ี 10 

มลูนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาตรเ์พ่ือสงัคม 
Year 2017 Course Thammsat Leadership Program “Thammasat Social Sciences” Class 10 

Foundation of Thammsat Leadership Program 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 4
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ปี 2558 อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 204 / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิท 
ไทย (IOD) / 

Year 2015 Course Director Certificate Program (DCP) รุน่ 204 / Thai Institute of Director (IOD) 
ปี 2556 อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท 

ไทย (IOD) / 
Year 2013 Course Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / Thai Institute of Director 
ปี 2554 อบรม หลกัสตูร ผูช้  านาญการศลุกากร ล  าดบัท่ี 1724 / สถาบนัวทิยาการกรมศลุกากร 
Year 2011 Course Customs specialist No. 1724 / Customs Academy 
ปี 2550 อบรม หลกัสตูรตวัแทนออกของ รุน่ท่ี 51 / โรงเรียนสถาน กอบรมทางวชิาการน าเขา้และสง่ออก 

สมาคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย 
Year 2007 Course Shipping Program Class No. 51 / The Customs Broker and Transportation Association 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุส ่ ายบญัชี-การเงิน/ธรุการ

บคุคล / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Director / Vice President Finance - Accounting/Personnel 
Administration / Executive Committee / Risk Committee / 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 – ปัจจบุนั  NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. กรรมการ 
Year 2014 - Present NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present Grace Water Med Co.,Ltd Director 
ปี 2559 – 2552 บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – 2019 LG Container Line Co., Ltd Director  

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ดทะเบยีนอ่น / Position in the other listed companies 
- ไมมี่ / No 

การด ารงต าแหน่งในกิ การอ่น  (ทีไ่ม่ใ ่บริษัท ดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2557 – ปัจจบุนั  NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. กรรมการ 
Year 2014 - Present NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present Grace Water Med Co.,Ltd Director 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 4
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การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 
Attendance of The Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  8/8 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 

ุณสมบัตเิ ิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเ อ่ประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  

- ไมมี่ - 

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  

- No - 

ลักษณะ วามสัม ันธ ์
Relationship  

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกษากฎหมาย
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

ุณสมบัตติ้องห้าม
Forbidden Qualifications

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์่งไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property 

- ไม่ม ี– 
- No - 

2.ประวตักิารกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
Background of illegal conduct during the past 10 years 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 4
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

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

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

ทัง้นีส้ถานท่ีที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

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

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละ
ในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  
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ขอ้ 36. ใหป้ระ านกรรมการเป็นประ านที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประ านกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถป ิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหร้องประ านกรรมการเป็นประ านในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประ านกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไม่
สามารถป ิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประ านในท่ีประชมุดงักลา่ว  

ขอ้ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อวา่หุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเ ษในเรือ่ง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิท ิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชมุผู้
ถือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประ านในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

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

(3) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้หถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมี
สทิ ิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท าแกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมายให้
บคุคลอื่นใดเขา้จดัการ ุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์น ิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท  

(ฉ) การเลกิบรษัิท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

( ) การด าเนินการอื่น  ตามที่ก หมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิ ิออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 38. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี พงึเรยีกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 
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(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร จดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน  

(6) กิจการอื่น  
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เอกสำรและหลัก ำนทีผ้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม 

วธีิกำรมอบ ันทะ กำรลงทะเบยีน และกำรออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผ้ อหุ้นสำมั ประจ ำปี 2563 

บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พงป ิบตัสิ  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุ าพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ หบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางป ิบตัท่ีิดี ซ่งจะเป็น การสรา้ง
ความเช่ือมั่น หเ้กิดขน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก ่ าย และเพ่ือ หก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ ส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั (มหาชน) จง เห็น
ควรก าหนด หมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือ หผู้้
ถือหุน้ยดถือป ิบตัติอ่ไป  

บรษัิท  จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพ่ือความสะดวก นการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
นัทะ ท่ีจะเขา้รว่มประชมุ โปรดน าแบบ อรม์การลงทะเบียนท่ีมี Barcode มา นวนัประชมุ 

กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง  

- หแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออก หท่ี้ยงัไมห่มดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บขบัข่ี หรือ 
หนงัสือหนงัสือเดนิทางตวัจรงิ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ)  

กำรมอบ ันทะ  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ นัทะจะตอ้งมอบ ันทะ หผู้ร้บัมอบ นัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบ นัทะเขา้รว่มประชมุและออก เสียง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบ ันทะ (แบบ ดแบบหน่ง) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผูร้บัมอบ ันทะตอ้งส่งหนงัสือมอบ ันทะต่อประธานท่ีประชมุ และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานท่ีประชุม ก่อน
การประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือของผูม้อบ นัทะและผูร้บัมอบ นัทะ หค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีส  าคญั ผูม้อบ นัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง หนงัสือมอบ นัทะจะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบ ันทะโดยเ พาะผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศ ผูร้ ับมอบ ันทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปิดลงทะเบียนเพ่ือ ห้                            
ผูต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอ นการตรวจสอบเอกสารการมอบ นัทะนัน้  

เอกสารท่ีตอ้ง ชป้ระกอบการมอบ นัทะ  

(1) กรณีผูม้อบ นัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบ นัทะจะตอ้งเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผูม้อบ นัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบ นัทะ  

- ผูร้บัมอบ นัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ บบัจรงิ หรือ หนงัสือเดนิทาง 
บบัจรงิ ( นกรณีผูร้บัมอบ นัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  
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(2) กรณีผูม้อบ นัทะเป็นนิตบิคุคล ผูม้อบ นัทะจะตอ้งเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบ นัทะซ่งลงนาม โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิตบิุคคล ซ่งออก หโ้ดย 
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 180 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล  

- กรณีผูม้อบ ันทะเป็นนิติบุคคล ห้ส่งส  าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่งออก ห้โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 180 วนั ซ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล  

- ผูร้บัมอบ นัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ บบัจรงิ หรือ หนงัสือเดินทาง 
บบัจรงิ ( นกรณีผูร้บัมอบ นัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบ นัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

(1) มอบ นัทะ หก้รรมการอิสระตามรายช่ือท่ีปราก น สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 7 กรุณากรอกรายละเอียด นหนงัสือมอบ ันทะ 
ท่ีบริษัทจัดส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอ ห้ท่านส่งหนังสือมอบ ันทะดังกล่าว พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของท่านกลบัมายงับรษัิท  าย นวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เพ่ือลงทะเบียนลว่งหนา้ หรือ  

(2) มอบ ันทะ หบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียด นหนังสือมอบ ันทะและ หผู้ร้บัมอบ ันทะน ามา
แสดง นวนัประชุม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ าตวัประชาชน บบัจริงของผู้รับ
มอบ นัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีด ่า เพ่ือ หถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามก หมาย ทัง้นี ้บรษัิทได ้อ านวย
ความสะดวก นการปิดอากรแสตมป์ หแ้ก่ผูร้บัมอบ นัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ ันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อน  
เวลาประชมุไดต้ัง้แต ่8.30 น. จนถงเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

หลักเกณ ก์ำรลงคะแนนเสียง 

วำระทั่ว ป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดย หน้ับหน่งเสียงต่อหน่งหุน้  ซ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง ดอย่างหน่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2. นกรณีมอบ ันทะ ผูร้บัมอบ ันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูร้บัมอบ ันทะระบุไว้ นหนังสือมอบ ันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบ ันทะวาระ ด ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ นหนังสือมอบ ันทะ หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบ นัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงค์ นการออกเสียงลงคะแนน นวาระ ดไว้ นหนงัสือมอบ นัทะ หรือระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรือ
นกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ นเร่ือง ด นอกเหนือจากท่ีระบุ นหนังสือมอบ ันทะรวมถงกรณีท่ีมี  การเปล่ียนแปลง
หรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการ ด ผูร้บัมอบ นัทะมีสทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
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วธีิป บิัตใินกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวธีิการลงคะแนน หท่ี้ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอ หผู้ถื้อหุน้พจิารณาลงคะแนนเสียง นแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ี ประชุม
วา่ผูถื้อหุน้ท่าน ด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

2. หผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ นัทะชมืูอขน้ เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็นโดย หมี้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ นัทะมี ความเห็น
เพียงอย่าง ดอย่างหน่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยันการลงคะแนนเสียงท่ีบรษัิทไดแ้จก ห ้ เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือ ห้
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดย ห้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ ันทะ ท าเครื่องหมาย 9 นช่อง � ของบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน 

มตขิองทีป่ระชุมผ้ อหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อ ปนี้ 

- กรณีปกต ิ หถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมตขิองท่ีประชมุ  
- กรณีอ่ืน  ซ่งมีก หมาย หรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีก หมายหรือ  

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธาน นท่ีประชุมจะแจง้ ห้ผูถื้อหุน้ นท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน นแต่ละวาระ 
ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนั หป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขน้อีกหน่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด
2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ ันทะ ดมีสว่นไดเ้สียเป็นพเิศษ นเรื่อง ดโดยเ พาะ หา้มมิ หอ้อกเสียง นเร่ืองนัน้ และประธาน
นท่ีประชุมอาจจะเชิญ ห้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ ับมอบ ันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได ้ เวน้แต่เป็นการออกเสียง  
ลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ  

กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวธีิการนับคะแนนเสียง หท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบรษัิทจะนบัคะแนนเสียงแต่
ละวาระ จากบตัรยืนยันการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบ ันทะ ซ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไว ้และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนน หท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที ่28 เมษายน 2563 

 
 

ผู้ถือหุ้น – NCL 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบ นัทะ 

โตะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

โตะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

แสดงแบบ อรม์ลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบ อรม์ลงทะเบียน  หนงัสือมอบ นัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบ นัทะ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระ ด  ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หย้กมือ เจา้หนา้ท่ี
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพรอ้มทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าท่ี
ทนัที 

สรุปผลคะแนน หท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อหุ้นทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
พรอ้มทั้งลงนาม กรณี ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง นการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่าน ด หย้ก
มือ เจา้หนา้ท่ีจะนับคะแนน เม่ือเสร็จสิน้การลงมติ น
วาระนี ้เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุก
ท่าน 
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นิยามกรรมการอิสระ 

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมม่ี ุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ  
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมี 
รายละเอียดดงันี ้ -  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ที่มีสิท ิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้  ดว้ย  

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนั ท์าง ุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนั ท์าง ุรกิจกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

ความสมัพนั ์ทาง ุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รือบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรอืให้
กูย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพ ติการณอ์ื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้ริษัทหรือ คู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีก ่ ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุ ิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แตย่ี่สบิ ลา้นขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต่่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิ ีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกา
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณ ใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนั ท์าง ุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด  ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษาก หมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผู้ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

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

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รบั 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั 
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบ ันทะ 
ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 59 ปี 
Age (Year)  59  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Position Independent Director / Director 
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่ 4 กมุ าพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั 
From Date February 4, 2013 – Present 

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

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

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
Year 2015 Course  Thai Institute of Director, Batch No. 204 
ปี 2556 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
Year 2013 Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 

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

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk 
Committee / Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee / Corporate Governance 
Committee 
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ปี 2557 - 2558 บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

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

การด ารงต าแหน่งในกิ การอน่  (ที่ไม่ใ ่บริษัท ดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / No 

การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  2/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  5/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 

ุณสมบัตเิ ิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเ ่อประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด  กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น  ที่เก่ียวขอ้ง หรอืกบั
บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ี - 

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

- No - 

ลักษณะ วามสัม นัธ ์
Relationship   

ุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No – 
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4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No - 

- ไมม่ ี– 
- No –  

ุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

ุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 

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

- ไมม่ ี– 
- No - 
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ประวัตโิดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบ ันทะ 
ช่ือ นางจิตรมณี  สวุรรณพลู 
Name Mrs. Jitmanee Suwannapool 
อาย ุ(ปี) 67 ปี 
Age (Year) 67 years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 
Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 พ ษ าคม 2558  - ปัจจบุนั 
From Date May 15, 2015 – Present 
รวม / Total 5 ปี / 5 Year 

วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร  ์
Master Degree Major    Master Degree in Public Administration, National Institute of Development Administration 
ปรญิญาตรี สาขา     นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng  University 
ปรญิญาตรี สาขา     บรหิารธรุกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University 

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

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

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

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

Capital Market Academy 
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ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2558 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2015 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 
Corporate Governance Committee 

ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษ าคตะวนัออก 

กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิ การอ่น (ทีไ่ม่ใ ่บริษัท ดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จ  ากดั ท่ีปรกษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พเิศษ าคตะวนัออก 
กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC) Audit Committee 
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การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   6/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   2/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   5/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 

ุณสมบัตเิ ิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเ อ่ประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียพเิศษใด  กบัวาระการประชุมในครัง้นีห้รือไมเ่ช่นในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอ่ืน  ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วมหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมมี่ 

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

- No - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 
company  

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกษากฎหมาย
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 
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ุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์่งไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property 

- ไม่ม ี– 
- No - 

2.ประวตักิารกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
Background of illegal conduct during the past 10 years 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 
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ประวัตโิดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบ ันทะ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์ วพิฒันานนัทกุล 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 40 ปี 
Age (Year)  40 years 
ปัจจบุนัด  ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 
 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 
 Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั 
From Date March 1, 2019 – Present 

 
วุฒกิารศกึษา / Education 
ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 
   Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 
ปรญิญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 
Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 
ปรญิญาตรี สาขา     วทิยาศาสตรชี์วการแพทย ์วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 
 
อบรม / Training 
ปี 2562  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 278 /  

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

Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
กรรมการพจิารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
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Nomination and Remuneration Committee 
Corporate Governance Committee 

ปี 2561 – ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิง
บรูณาการทางการแพทย ์

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

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ  ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 
ปี 2559 – ปัจจบุนั จุ าลงกรณม์หาวทิยาลยั อาจารยท่ี์ปรกษาวทิยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร  ์
Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor 
ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกษา กองวชิา

กฎหมายและสงัคมศาสตร ์
Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  
ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรียนเตรียมทหาร อาจารยส์อนวชิาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

โปรแกรม าษาองัก ษ 
Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory 

School 
Teacher in Basic Economics Instructor,  
English Program 

ปี 2561– 2562 สมาคมศษิยเ์ก่าอสัสมัชญัคอนแวนต ์ เลขานกุาร 
Year 2018 – 2019 Assumption convent alumni association Secretary 
ปี 2561 – 2561 สมาคมแม่บา้นทหารบก ่ ายเลขานกุาร 
Year 2018 –2018 Thai Army Wives Association Secretary Section 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท ดทะเบยีนอ่น / Position in the other listed companies 

- ไมมี่ / No  

การด ารงต าแหน่งในกิ การอ่น (ทีไ่ม่ใ ่บริษัท ดทะเบยีน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ  ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

 
การเข้าร่วมประ ุมในปี 2562 / Attendance of Meeting in year 2019 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท              5/6 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ              3/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            1/2 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง             4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
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ุณสมบัตเิ ิม่เตมิส าหรับกรรมการอิสระเ อ่ประกอบการ ิ ารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สียพเิศษใด  กบัวาระการประชุมในครัง้นีห้รือไมเ่ช่นในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอ่ืน  ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วมหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไดร้บัการเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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

- Being nominated to be a director this time 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 
company  

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกษากฎหมาย
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

ุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

ุณสมบัต ิ
Qualification 

1.ประวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์่งไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property 

- ไม่ม ี– 
- No - 

2.ประวตักิารกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา
Background of illegal conduct during the past 10 years 

- ไม่ม ี– 
- No - 

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

- ไม่ม ี– 
- No - 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 7
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 8

หนังสอมอบ ันทะ แบบ ก ) 
แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ทีจ่ะมอบ ันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ทำ้ยประกำ กรมพั นำธุรกิจกำรค้ำ เร่อง ก ำหนดแบบหนังสอมอบ ันทะ บับที่ 5 พ 2550 

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

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

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

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

 (3) ขอมอบ นัทะ ห ้(มอบ ันทะ ด้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบ นัทะ หก้รรมการอิสระของบรษัิท  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเ อ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 
  Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 59 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi  

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางจิตรมณี สวุรรณพลู อาย ุ67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 18 ซอยบางแค 3 ต าบล / แขวง บางแค อ าเ อ / เขต บางแค กรุงเทพ  
  Name Mrs. Jitmanee Suwannapool Age 67 Years, Residing at 18 Soi Bankae  Tambol/Khwaeng Bankae Amphur/Khet Bankae Bangkok

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพั นานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเ อ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพ  
  Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 40 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
  Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 

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

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

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 8
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2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... 
 Name  age   years, residing at 

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

 คน ดคนหน่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นวนัองัคารท่ี  
28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ณ หอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ าวเวิรด์ เลขท่ี 50 ถนนเจรญิราษ รแ์ขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพ  หรือท่ีจะพงเลื่อนไป นวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2020 on Tuesday 
April 28, 2020 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m at Plus II-III room, M floor, Grand Howard Hotel, 50 Charoen-Raj Road,Bangkhlo Bangkoleam Bangkok 
10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 กิจการ ดท่ีผูร้บัมอบ นัทะไดก้ระท าไป นการประชุม เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบ นัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไว้ นหนงัสือมอบ ันทะ  หถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบ นัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ ันทะจะตอ้งมอบ ันทะ หผู้ร้บัมอบ ันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น หผู้ร้บัมอบ
นัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

ผ้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสอ บับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 8
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หนังสอมอบ ันทะแบบ ข  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ทีจ่ะมอบ ันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำ กรมพั นำธุรกิจกำรค้ำ เร่อง ก ำหนดแบบหนังสอมอบ ันทะ ( บับที่ 5 พ 2550 
Proxy Form B 

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

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

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

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

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

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

3) ขอมอบ นัทะ ห ้(มอบ ันทะ ด้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบ นัทะ หก้รรมการอิสระของบรษัิท  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเ อ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 
  Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 59 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi  

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางจิตรมณี สวุรรณพลู อาย ุ67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 18 ซอยบางแค 3 ต าบล / แขวง บางแค อ าเ อ / เขต บางแค กรุงเทพ  
  Name Mrs. Jitmanee Suwannapool Age 67 Years, Residing at 18 Soi Bankae  Tambol/Khwaeng Bankae Amphur/Khet Bankae Bangkok  

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพั นานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเ อ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพ  
  Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 40 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
  Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 

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

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

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งม�ด้วย 8
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2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... 
 Name  age   years, residing at 

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

 คน ดคนหน่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นวนัองัคารท่ี  
28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ณ หอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ าวเวิรด์ เลขท่ี 50 ถนนเจรญิราษ รแ์ขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพ  หรือท่ีจะพงเลื่อนไป นวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2020 on Tuesday 
April 28, 2020 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m at Plus II-III room, M floor, Grand Howard Hotel, 50 Charoen-Raj Road,Bangkhlo Bangkoleam Bangkok 
10120 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบ นัทะ หผู้ร้บัมอบ นัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ นการประชมุครัง้นี ้ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วำระที ่ 1 พจิำรณำรับทรำบกำรแต่งต้ังประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอสิระ ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนประธำนกรรมกำรบริษัท 
ทีล่ำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 

Agenda Item 1  To Acknowledged the appointment of Gen. Porpol Maneerin, Independent Director, to be the new Chairman of the Board 
of Directors replaced who resigned before the end of the term

วำระที ่ 2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมั ผ้ อหุ้นประจ ำปี 2562 
Agenda Item 2  To Consider and Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 

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

Agreed Disagreed Abstained 

   วำระที ่3 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2562 
Agenda Item 3  To Acknowledge the overall performance of the Company’s business operations for the year 2019 

วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดง ำนะกำรเงนิ และ งบก ำ รขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบั ชีประจ ำปี  
สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

Agenda Item 4 To Consider and Approve the statements of financial position and statements of comprehensive income 
as of 31 December 2019 

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

Agreed Disagreed Abstained 
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วำระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจัดสรรเงนิก ำ รเพอ่เป็นเงนิทุนส ำรองตำมก หมำยและงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562
Agenda Item 5 To Consider and Approve the suspension of allocation of profit to legal reserve and suspension of dividend from  

the company’s performance for the year 2019 

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

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่6   พจิำรณำเลอกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item 6 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation 

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

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่7          พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 
Agenda Item 7 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2020 

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

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่8          พจิำรณำแต่งต้ังผ้สอบบั ชีและก ำหนดค่ำสอบบั ชีประจ ำปี 2563 
Agenda Item 8 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2020 

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

Agreed Disagreed Abstained 
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วำระที ่9    พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 33,375,122.50 บำท จำกเดมิ 146,913,184.50 บำท  
เป็น 113,538,062 บำท ซ่งเป็นหุ้นสำมั ที่คงเหลอจำกกำรใช้สิทธิแปลงส ำพหุ้นเป็นหุ้นสำมั ตำมใบส ำคั แสดงสิทธิ
ทีจ่ะซอ้หุ้นสำมั รุ่นที ่2 (NCL-W2) และรุ่นที ่3 (NCL-W3) 

Agenda Item 9 To Consider and Approve the decrease of the registered capital of the company amount of 33,375,122.50 baht from 
146,913,184.50 baht to 113,538,062.00 baht by cancellation of the remaining shares from the exercise of warrants due 
to expiry of NCL-W2 and NCL-W3  

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

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่10    พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ ขเพิม่เตมิบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
Agenda Item 10 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) หผู้ร้บัมอบ นัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) หผู้ร้บัมอบ นัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่11    พจิำรณำอนุมัตเิพิม่เตมิวัต ุประสงคข์องบริษัท และพจิำรณำอนุมัตแิก้ ข เปลี่ยนแปลง หนังสอบริคณหส์นธิ ข้อ 3 
 เร่องเพิม่เตมิวัต ุประสงคข์องบริษัท 

Agenda Item 11 To Consider and Approve the additional Company Business Objective and Consider and approved the amendment 
of clause 3 of the company’s memorandum of association regarding the company's objectives

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

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่12    พจิำรณำเร่องอน่ ( ้ำม)ี 
Agenda Item 12 To Consider Other Matters (if any) 

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

Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบ ันทะ นวาระ ดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ นหนงัสือมอบ นัทะนี ้ หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ ช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ นฐานะผูถื้อหุน้ 
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) นกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงค์ นการออกเสียงลงคะแนน นวาระ ดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือ นกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ นเรื่อง
ดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ด หผู้ร้บัมอบ ันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการ ดท่ีผูร้บัมอบ ันทะไดก้ระท าไป นการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบ ันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไว้ นหนงัสือมอบ ันทะ  หถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบ นัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
  ( ...............................................................) 

หมายเหต/ุRemarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ นัทะจะตอ้งมอบ ันทะ หผู้ร้บัมอบ ันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ หผู้ร้บัมอบ
นัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.

3. กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณา นการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบ นัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ น บประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ นัทะตามแนบ
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.

ผ้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสอ บับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพห์นังสอมอบ ันทะ 
Supplemental Proxy Form 

การมอบ นัทะ นฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด มหำชน  
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นวนัองัคารท่ี 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน  8.30 น. ณ ณ หอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรม
แกรนด ์ าวเวิรด์ เลขท่ี 50 ถนนเจรญิราษ ร ์แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพ  หรือท่ีจะพงเลื่อนไป นวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Tuesday April 28, 2020 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m                      
at Plus II-III room, M floor, Grand Howard Hotel, 50 Charoen-Raj Road, Bangkhlo Bangkoleam Bangkok 10120 or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

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

Favor Against Abstain 

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

Favor Against Abstain 

วำระที ่ …………………. เร่อง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) หผู้ร้บัมอบ นัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) หผู้ร้บัมอบ นัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) หผู้ร้บัมอบ นัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
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Favor Against Abstain 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
74 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2563
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการ น บประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ นัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูม้อบ นัทะ/Grantor 
(........................................................) 
วนัท่ี/Date…………………………….. 

ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบ นัทะ/Proxy 
(........................................................) 
วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 12/1 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1
Khwang Bukkhalo, Khet Thon Buri, Bangkok 10600

Tel  : 02 4737330 - 40, 02 4737300
Fax : 02 4737322 - 23, 02 4737374
www.nclthailand.com
www.nclinter.com 
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