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บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ
4. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉนัทะ
6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ

ที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังาน
ใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยไดม้ีการ

จดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

2563 ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่

กฎหมายมีส  าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพรอ้มกนันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไวค้รบถว้นถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควร

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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  หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
   บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    
 

ระเบียบวำระที่ 2   พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้

ลงทุน โดยเฉพำะเจำะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 

300,000,000 บำท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรบัการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุที่

เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในอนาคต  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผูล้งทุน 

โดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกบับรษัิท ในวงเงินไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีออกใหม ่(สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

ระเบียบวำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 30,500,000 บำท จำกทุน

จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 113,538,062 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 

144,038,062 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ของหุ้นกู้แปลง

สภำพ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บรษัิทฯ จ านวน 30,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็น

ทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 

122,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

   กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูม้า

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ระเบียบวำระที่ 4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพือ่รองรับกำรใช้สทิธิแปลง
สภำพของหุน้กู้แปลงสภำพทีอ่อกใหม่ของบริษัท 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรบัการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุที่
เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอนาคต 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ให้จัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 122,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบั
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การใชส้ิทธิแปลงสภาพ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัซึ่งเป็นผู้
ลงทนุสถาบนั ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 5   พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกำร 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2563 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแกไ้ข

เพิ่มเติม หนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ย 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง มาประชุม และมี

สทิธิออกเสยีง”  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจ านวน 454,152,248 หุ้น เป็น 576,152,248 หุ้น โดยให้

ยกเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน      144,038,062 บาท  (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นสามหมื่นแปดพนั 
หกสบิสองบาท) 

แบง่ออกเป็น      576,152,248 หุน้     (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 
สีส่บิแปดหุน้) 

     มลูคา่หุน้ละ        0.25 บาท   (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น  
หุน้สามญั      576,152,248 หุน้     (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 

สีส่บิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ   - หุน้  (-) 

   กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูม้า

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

 

ระเบียบวำระที่ 6  พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ  (ถำ้ม)ี 
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จึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้

รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามสิง่

ที่สง่มาดว้ย 7 ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วและเอกสารแนบ จะตอ้งน ามามอบตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนเริม่การประชมุ   

 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

  ลงช่ือ                       
                                                                                                            พลเอก พอพล มณีรนิทร ์
                         ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 1
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หมายเหตุ: 
1. มติวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ3 เร่ืองเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

 นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรท่ีประชุมรายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 มาตรา 18 หนงัสือบริคณหส์นธิอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือบริษัทตามมาตรา 11 (1)

(2) ความประสงคข์องบริษัทท่ีจะเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน

(3) วตัถปุระสงคข์องบริษัทซึง่ตอ้งระบปุระเภทของธุรกิจโดยชดัแจง้

(4) ทนุจดทะเบียนซึง่ตอ้งแสดงชนิด จ านวน และมลูคา่ของหุน้

(5) ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ซึง่ตอ้งระบวุา่จะตัง้อยู่ ณ ทอ้งท่ีใดในราชอาณาจกัร

(6) ช่ือ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูเ้ริ่มจดัตัง้บริษัท และจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะคนจองไว ้ช่ือ

บริษัทตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

โดยมีรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 หนา้ 12 - 13 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้จากนัน้ พิธีกรไดเ้ชิญนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สุทัศน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน น าเสนอรายละเอียดส าหรบัวาระนี ้นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงาน

ต่อท่ีประชุม โดยจะแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อ้ 26 และเพ่ิมเติมอีก 8 ขอ้ จากเดิมบริษัทฯ มีวตัถุประสงค ์47 ขอ้ เป็น 

55 ขอ้ โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคท่ี์จะเพ่ิมเติมดงันี ้

1. ประกอบกิจการพาณิชยกรรม การคา้ทกุชนิด เพ่ือการน าเขา้ - สง่ออก ในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้
ภายใน และภายนอกเขตปลอดอากร

2. ประกอบกิจการบริหาร และรบัจา้งบริหารจดัการท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลงันิทรรศการ
3. ประกอบกิจการรวบรวม การจัดเก็บ เก็บรักษา ดูแล บริการ บริหาร อาคารสถานท่ีเก็บสินค้า

ศนูยก์ระจายสินคา้ ใหบ้ริการพิธีการต่าง ๆ บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ งานท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวกบั
งานโลจิสติกส ์ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ

4. ประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม ซึ่งเก่ียวกบัเพ่ิมมลูค่าสินคา้ ไดแ้ก่ การคา้ การแบ่งแยกกอง การจดั
ประเภท การคดัเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การปิดฉลากใหม่ การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง

5. ประกอบกิจการซือ้ ขาย ผลิต น าเขา้ และส่งออก ซึ่งเครื่องจกัร เครื่องยนต ์เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายภาพยนตร ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงือ่นไขของหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ 

ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นชั่นแนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) 
สกลุเงิน บาท 
จ านวนตน้เงินรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้
(1)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche I) มีมลูคา่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบง่ ออกเป็น 

50 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.00 ลา้นบาท  
(2)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche II) มีมลูคา่ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท โดยแบง่ ออกเป็น 

50 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.00 ลา้นบาท  
(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย แบ่ง

ออกเป็น 40 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.50 ลา้นบาท 
เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุน้กู้แปลง
สภาพไดใ้นแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความตอ้งการใชเ้งินของ
บรษัิทในแตล่ะคราว ทัง้นีก้ารออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอยูภ่ายใตค้วามส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ซึง่ไดแ้ก่ การไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถงึขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทั้งนีก้  าหนดใหร้ะยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หากบริษัทมิไดอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพครบ
จ านวนภายใน 1 ปี บรษัิทอาจขอมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ียังไม่
ออกโดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินของบรษิัท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแตล่ะชดุ 
การช าระคืนเงินตน้ ช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชดุ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพแตล่ะชดุโดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
สทิธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บรษิัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้
การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการขอ
อนญุาตจิากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
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ราคาแปลงสภาพ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่า
กว่าราคาตลาดตามทก ี่าหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถว่งน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่
เกนิ 15 วนั ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูท้ัง้นีร้าคา
ถั่วเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ
ติดต่อกนั (“ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพลอยตวั (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตามถา้
ราคาแปลงสภาพท่ีค านวณขา้งตน้ต ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิทั บรษัิทจะตอ้งออกหุน้
ชดเชยเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีท าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดท่ี จะออกในมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นไปตาม
ราคาแปลงสภาพ 
หมายเหต ุ:   

- หากหุน้สามญัท่ีเกดิจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถกูก าหนดราคาแปลง
สภาพต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัท่ีใชส้ิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วนัท่ี
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวันท่ีผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพ หุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจาก
ราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปริมาณ การซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกัน) บริษัทมีหนา้ท่ี
หา้มมิให ้AO Fund และ AO Fund 1 (“ผูล้งทนุ”) ท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าวทัง้หมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูล้งทนุไดร้บัหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ
ดงักล่าว (Silent Period) โดยภายหลงัจากวันท่ีผูล้งทุนไดร้บัหลักทรพัยแ์ปลงสภาพครบ
ก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทนุจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่ว ได้
ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่ งห้ามขาย ทั้งนี ้ ตาม หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

- ในกรณีท่ีบริษัทออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่เพียงพอ 
บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “เหตกุารณท่ี์ บริษัท จะตอ้งออกหุน้
ใหม่เพิ่มเตมิเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพ**” 

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพได้ทุกวันนับจาก
วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 1 สปัดาห ์

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 

122,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 21.17 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บริษัท
ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ทัง้จ านวน) 
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ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกดิ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธแปลงสภาพนีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรพัยท่ี์หุน้สามัญของบริษัทเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนัน้ 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการ เสนอขาย
ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 17/2561 เรื่อง การขอ อนญุาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 14/2561”) ดงันัน้ การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุน้กูแ้ปลง สภาพ ตอ้งมีลกัษณะท่ีไม่ท าใหจ้ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพท่ีเสนอขายในวงจ ากดัเกิน กวา่ 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนบัจ านวน
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้งต้นจะตอ้งนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดท่ีเสนอขายใน
วงจ ากัด (ไม่ว่าจะ ไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ หรือ
ไดร้ับโอนหุ้น กูแ้ปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อหุ้นกู้แป ลง
สภาพท่ี แทจ้รงิเท่านัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจดัสรร จดัสรรต่อบุคคลในวงจ ากดัในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแ้ก่ Advance Opportunities Fund 
(AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผูล้งทุนสถาบันตาม
นัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท่ี์ กจ. 
4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนราย
ใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดัครัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 
และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 

เหตกุารณท่ี์บรษัิทจะตอ้งออก
หุน้ใหม่เพิ่มเตมิเพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลงการใชส้ิทธิแปลง
สภาพ 

บรษัิทอาจด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ โดยอาศยัมติอนุมตัิ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แปลง
สภาพตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บันกัลงทุน ทัง้นีก้ารพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
(1) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรต่อไปนี ้Price Dilution 

= (Po - PE) / Po  
โดยท่ี  
Po = ราคาหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 0.7729 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วง น า้หนกั
ของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วันท าการ ติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ แปลงสภาพ
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ของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 ถงึวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2563   
PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยท่ี  
PE = ((Po*Qo) + (Pe*Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดมิ ซึง่เทา่กบั 454,152,248 หุน้  
Qe = จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหนุท่ี้ จดัสรร
ไวเ้พ่ือรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุน้  
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย 
สมมตใิหเ้ทา่กบั Po ซึง่เทา่กบั 0.6956 บาทตอ่หุน้  
ดงันัน้  
PE = (0.7729 x 454,152,248) + (0.6956 x 122,000,000) / (454,152,248 + 
122,000,000)  
PE = 0.7566 บาทตอ่หุน้  

 

Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.7729 – 0.7566) / 0.7729 = 2.12%  
  
ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิททัง้ จ านวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 2.12 ซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษทัออก และเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากท่ีสดุท่ีราคาแปลงสภาพเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 
 

(2) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ตอ่ไปนี ้ 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยท่ี 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดมิ ซึง่เทา่กบั 454,152,248 หุน้  
Qe = จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหนุท่ี้ จดัสรร
ไวเ้พ่ือรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุน้  

Control Dilution = 122,000,000 / (454,152,248 + 122,000,000) = รอ้ยละ 21.17  
ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัททัง้ จ านวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ของผูถื้อหุน้จะคิดเป็น อตัรารอ้ยละ 
21.17 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิอื่น ๆ รายละเอียดท่ีระบุไว้ขา้งตน้เป็นสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้แปลง
สภาพเบือ้งตน้ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไวใ้น ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
  

ขา้พเจา้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษัิท 

ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเพิ่มทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 30,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062.00 บาท  เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ านวน 144,038,062.00 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 122,000,000 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท รวม 30,500,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม  
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค ์ใน
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 122,000,000 0.25 30,500,000 
หุน้บรุมิสิทธ์ิ - - - 

 แ บ บ ม อบ อ า น า จ ทั่ ว ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธ์ิ - - - 

ทัง้นี ้ ปัจจุบนับรษัิทมีทนุจดทะเบียนเป็นจ านวนเทา่กบั 113,538,062.00 บาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 

113,538,062.00 บาท  
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ อัตราส่วน  
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

Advance 
Opportunities Fund 
(“AO Fund”) แ ล ะ 
Advance 
Opportunities Fund 
1 (“AO Fund 1”)   
(โป ร ด พิ จ า ร ณ า
หมายเหตขุอ้ที่ 2) 

122,000,000 หุน้ อัต ราแปลงสภาพ 
เท่ากับ จ  านวน เงิน
ต้นของหุ้นกู้ แปลง
สภาพหาร ดว้ยราคา
แปลง สภาพ 

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ย ละ 
90 ข อ ง  ร า ค า
ตลาด (ราคาแปลง 
สภาพ) 

จะก าหนดภายหลั ง 
โปรดพิจารณาหมาย 
เหตขุอ้ที่ 3 

เพื่อรองรับการใช ้สิทธิแปลง
สภาพของ หุน้กู้แปลงสภาพ
ซึ่ง เสนอขายใหแ้ก่ บุคคลใน
วงจ า กั ด  ซึ่ ง  เป็ น ผู้ ล งทุ น
สถาบนั (โปรดพิจารณาหมาย 
เ ห ตุ ข้ อ ที่  1  แ ล ะ ส รุ ป 
สาระส าคัญของ ข้อก าหนด
และ เงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลง
สภาพตาม เอกสารแนบทา้ย 
1) 
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หมายเหต:ุ  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา

อนมุตัิการ ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหมข่องบรษัิท (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) โดยมีมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 

300,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO 

Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี

จ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามนิยามขอ้ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.

17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคล

ดงักลา่วไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด ทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด

ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 7 วนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 

15 วนั ท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถั่วเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ค านวณจาก

ราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating 

Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่ค  านวณขา้งตน้ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นของบริษัท บริษัท

จะตอ้งออกหุน้ชดเชยเพ่ิมเติมในลกัษณะทท ี่าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดท่ีจะออกในมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลง

สภาพ 

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากดัความรบัผิดที่ไดร้บัยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน 

AO Fund และ AO Fund 1  ถกูจดัโครงสรา้งใหเ้ป็นกองทนุรวมที่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูลเรือ่ง

การเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถปุระสงคก์ารลงทนุระยะปานกลาง

ถึงระยะยาว โดย ลงทนุผ่านตราสารทางการเงินเพื่อใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินใหก้บับรษัิทขนาดเล็กและขนาดกลางซึง่จด

ทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลยทุธก์ารลงทนุของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจดัหาแหลง่เงินทนุใหแ้ก่บรษัิทตา่งๆ 

เพื่อเป็นเงินทนุ หมนุเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถปุระสงคก์ารปรับโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้

AO Fund และ AO Fund 1  ยงัเป็นกองทุนที่ไดม้ีการลงทุนในตราสารหุน้กู้แปลงสภาพที่ออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจด

ทะเบียนในตลาด หลกัทรพัยฯ์ มากกวา่ 10 บรษัิทตัง้แตปี่ 2554 เป็นตน้มา  

บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ัดการ กองทุน

ของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์และ ขึน้ทะเบียนเป็นบรษัิทจดัการกองทนุรบัอนญุาตจากธนาคาร

กลางของสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ไดร้บัการแตง่ตัง้ จาก AO Fund และ AO Fund 1  

ใหเ้ป็นผูจ้ดัการลงทนุและประเมินการลงทนุทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  ดงันัน้ AO Fund และ AO Fund 1  

จึงเป็น ผูล้งทนุสถาบนั ตามนยัของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 4/2560 

เรื่องการก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย หุน้กูแ้ปลง

สภาพในวงจ ากดัครัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561  
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3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในคณะกรรมการบริษัท หรือ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด 

รายละเอียด แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อให ้เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ ตามความ
เหมาะสม ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลง สภาพ มูลคา่ที่ตรา

ไวข้องหุน้กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตรา

ดอกเบีย้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลา ในการใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิแปลง สภาพ วิธีการจดัสรรหุน้ กูแ้ปลงสภาพ หรือการก าหนด

เหตุการณท์ี่บริษัท ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบั การเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิ แปลงสภาพ เง่ือนไขการปรบัสิทธิ

แปลงสภาพ   

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย) ที่เ ก่ียวขอ้งกับการ ติดต่อให้
ขอ้มลู และยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการ ออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงาน
ผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อ การยื่น การ

แกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และ

เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ การน าหุน้สามญั เพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ 
ด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง  

ทัง้นีค้วามส าเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพขึน้อยู่กับเง่ือนไขต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง

รวมถึงการท าการสอบทานขอ้มลู (Due Diligence) ที่ส  าเรจ็ลลุว่งของ AO Fund ในธุรกิจและการ ด าเนินงานของบริษัทซึ่ง

รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการท าการสอบทานขอ้มลู (Due Diligence) ในดา้นนโยบายดา้น การป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และ

มาตรการลงโทษ (Sanctions)   

กรณีที่มีเศษเหลอืจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท 
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใช้สทิธิของ ใบ
แสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนทุี่โอน สิทธิได ้

หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 

3. ก าหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดย

ถ่ายทอดสด ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิ 12/1 แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร  โดย   

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียน (Record Date) เพื่อก าหนดรายช่ือผูส้ิทธิเขา้รว่มการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

1/2563 ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)   

4.1.  บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ ตลอดจนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท ต่อ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 มีมติ

อนมุตัิ ใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิท  

4.2. บรษัิทจะยื่นขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายใหผู้ล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงไมเ่กิน 10 ราย ใน

รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตอส่  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

4.3.  บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ เพื่อพิจารณารบัหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอหรอืตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนัน้  

4.4. บรษัิทจะด าเนินการยื่นขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น

หุน้ สามญัของบรษัิท (ถา้มีการใชส้ทิธิดงักลา่ว)  

  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม   

 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหแ้ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์

การใชเ้งิน ดงันี ้
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วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิ จ านวนเงนิทุนที่จะน าไปใช้ 
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. คืนหนีเ้งินกูธ้นาคารและปลดหลกัประกนั 100,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 
2. ลงทนุในโครงการโลจิสติกส ์และ/หรือเงินทุน

หมนุเวียน ส าหรบับรษัิทและ บรษัิทในเครอื 
200,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   

6.1   บริษัทจะสามารถเพิ่มความแข็งแกรง่และเสถียรภาพทางการเงินและมีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยาย 

ธุรกิจของบรษัิทในอนาคต และ   

6.2   เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ของโครงสรา้งทนุของบรษัิท   

 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1   เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสรา้งทางการเงินของบริษัท 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัจะใชเ้งินดงักลา่วในการลงทนุ เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอนัจะช่วยเสริมสรา้งรายได้

และผลก าไร ใหก้ับบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้หากผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึน้ ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดร้บัประโยชนผ์่าน

ทางการจ่ายเงินปัน ผลของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2   ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จะมีสทิธิได้รบัเงินปันผลจากการด าเนินงานสทุธิ

ใน การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หรอืสทิธิอื่น ๆ เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท เริม่ตัง้แตเ่มื่อไดใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กู้

แปลง สภาพของบริษัท เป็นหุน้สามญัของบริษัท และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ที่ไดจ้ด

ทะเบียนตอ่ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้   

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออก ใหม่ของ

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นผูล้งทนุสถาบนั (สิ่งที่สง่มา

ดว้ย 2) 

 

 9.   ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 3/2563 13 กรกฎาคม 2563 
2. ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ                 

29 กรกฎาคม 2563 (Record Date) 
29 กรกฎาคม 2563 

3. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 28 สงิหาคม 2563 
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4. ระยะเวลาการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบคุคลที่ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ 

กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายจะเป็น 
ผูก้  าหนด 

5. จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีที่ประชมุ 
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 มมีติ 

อนมุตัิการเพิ่มทนุ 
 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

  

   …………………………       ………………………….. 

    (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ)        (นางสาวเนติรดั สงัขง์าม)  

          กรรมการบรษัิท               กรรมการบรษัิท 
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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. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว  

ขอ้ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อวา่หุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่ง

ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชมุผู้

ถือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

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

หุน้ซึง่มาประชมุ 

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

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท  

(ค) การท าแกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมายให้

บคุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อการแบ่งผลก าไร

ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท  

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท  

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น  

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

เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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) กิจการอื่นๆ 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2563 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

(ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส)์ 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็น การสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด  ทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) จึงเหน็
ควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุ  เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  

ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563                                     
ที่ Email : management@nclthailand.com เมื่อบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่ี
สทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ก าหนดไวเ้มื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บรษัิทฯ จะสง่ช่ือ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ คู่มือการใช้งานในระบบไปยัง Email ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ส าหรับใช้ใน
โปรแกรมการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

- ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอื 
หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจรงิ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ)  

การมอบฉันทะ  

- มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิทฯ ทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผู้

ถือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ หรอื Download จากเว็บไซตข์อง

บรษัิท www.nclthailand.com) 

- หนงัสือมอบฉันทะตอ้งกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข 
หรอืขีดลบขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
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เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ลงนาม โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งออกใหโ้ดย 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 180 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ใหส้่งส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 180 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสือเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

การยนืยันตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563) 

ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม  และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉันทะ) ในหนงัสือเชิญประชมุฯ พรอ้ม Email Address และเบอรโ์ทรตดิต่อ (ท่ีสามารถติดตอ่กลบัได)้ เพ่ือ

ยืนยนัตวัตน ได ้2 ช่องทาง ดงันี ้ 

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM Meeting) 

1. เม่ือผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ีก าหนดแลว้ บรษิัทฯ จะ

จัดส่งช่ือผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ท่ีไดส้่งมาแจ้งบริษัทฯ 

ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต /  โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน 

Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉันทะ    

“แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 
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การส่งค าถามล่วงหน้า  

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระเพ่ือตอบค าถามของผุถื้อหุน้ในการ

ประชมุฯ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

การอ านวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

บรษิัทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แลว้จะน าขึน้เว็ปไซตบ์ริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลงัการประชุมเสร็จ

สิน้ 

ช่องทางการตดิต่อ  

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ดิตอ่ 02-4737300 ตอ่ 300 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน ์โดยใหน้บัหนึ่งเสียงตอ่หนึง่
หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่
สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูร้บัมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชมุ
วา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

2. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน ์เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะมี ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

- กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ  

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธาน 
ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้เว้นแต่เป็นการออกเสียง  
ลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดล้งคะแนนผ่านระบบออนไลน ์และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดส้่วนเสียเป็น
พิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  

2. ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. การนบัคะแนน จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงเทา่นัน้จากนัน้จะน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

4. เมื่อเสร็จสิน้การประมวลผลคะแนนแลว้จะประกาศผลใหท้ี่ประชุมรบัทราบทนัทีที่ท  าการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถื้อหุน้
ตามมติที่ตอ้งใช ้
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมม่ีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ  
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมี 
รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ 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) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา            
คู ่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รือบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรอืให้
กูย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่น ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ คู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แตย่ี่สบิ ลา้นขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต่่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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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 ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
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 านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 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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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นางจิตรมณี  สวุรรณพลู 
Name Mrs. Jitmanee Suwannapool 
อาย ุ(ปี) 67 ปี 
Age (Year)  67 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

ตัง้แตว่นัที่  15 พฤษภาคม 2558  - ปัจจบุนั 
From Date May 15, 2015 – Present 
รวม / Total 5 ปี / 5 Year 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
Master Degree Major    Master Degree in Public Administration, National Institute of Development Administration 
ปรญิญาตร ี สาขา     นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng University 
ปรญิญาตร ี สาขา     บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University 
 
อบรม / Training 
ปี 2557  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 197  

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

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

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ 
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 ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2558 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการพิจารณาสรรหาและก 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
พิเศษภาคตะวนัออก 

กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC)   Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent  Director/Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
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 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิค์ณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั 
Year 2016 – 2018 The National Legislative Assembly 

 
Honorary Advisor to the Commission on 
Economic, Monetary and Finance 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ 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 าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก 
กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC)   Audit Committee 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 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 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 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 - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ 
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 หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular 
basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
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 -  
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คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท 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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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 59 ปี 
Age (Year)  59  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท /กรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ ์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 
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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 

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

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / No  

การเข้าร่วมประชุมในปี 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 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ 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 - 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

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

- ไมม่ ี– 
- No -  
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2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
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 -  

 

- ไมม่ ี– 
- No –  

 

  
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท 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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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 40 ปี 
Age (Year)  40 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 
 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 
 Chairman of 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 
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Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
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 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร ์
Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor 
ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกึษา กองวิชา

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

โปรแกรมภาษาองักฤษ 
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 ฝ่ายเลขานกุาร 
Year 2018 –2018 Thai Army Wives Association Secretary Section 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / No  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / 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 

การเข้าร่วมประชุมในปี 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 
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-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง             4/5 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 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 -  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ 
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 หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular 
basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
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 -  

       
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท 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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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.) 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.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 าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  
 Amphur / Khet  Province   Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์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) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

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

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / 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 นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
                    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 าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age             years, residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
Province   Postal Code  
 
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัศกุรท่ี์ 28 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 
shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL 
Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                       ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบ ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 
 
 
 
 

 

ผู้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.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 าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์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) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6)  

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

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / 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 นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
                    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 าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age             years, residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
Province           Postal Code  
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัศกุรท่ี์ 28 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 
shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL 
Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda Item 1  To Consider and Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 
  
         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพทีอ่อกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุน โดยเฉพำะเจำะจงและเป็น 
   บุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกับบริษัท ในวงเงนิไม่เกิน 300,000,000 บำท 
 Agenda Item 2  To consider and approve issuance of Convertible Debenture by the way private placement to non-related person in 

the amount not exceeding 300,000,000 Baht 
 
         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 ่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 30,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
113,538,062 บำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 144,038,062 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
122,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ของหุ้นกู้แปลงสภำพ 

  Agenda Item 3 To consider and approve increase in registered capital of the company in the amount 30,500,000 Baht from 
113,538,062 Baht to 144,038,062 Baht by issuance of new ordinary shares of 122,000,000 shares at 0.25 Baht par 
value in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures. 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออก
ใหม่ของบริษัท 

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of the newly-issued shares for the conversion of Convertible Debenture 

 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระที ่5        พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิม่เตมิบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 Agenda Item 5 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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระที ่6          พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda Item 6 To Consider Other Matters (if any) 

 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 
 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนว่า
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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

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

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตาม

แนบ 
  The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพห์นังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ในวันศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดย
ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส  านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนน
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  For the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting 
live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, 
Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
   
  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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แผนที่ บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นชั่นแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงทพมหำนคร 10600 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1
แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี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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