
 
 

                บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
     NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ท่ี NCL-M 05/64  

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 

 เร่ือง  แจง้มตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จ  ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 

ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ 12/1 

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 26 ราย และจ านวนหุน้ท่ีนบั

รวมกนัทัง้สิน้ 308,445,928 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.92 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 454,152,248 หุน้ ซึ่งครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท โดยท่ีประชมุไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

2. มีมตริบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  สิน้สดุวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  



 
 

4. มีมตอินมุตักิารจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5. มีมตอินมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จ  านวน 3 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

5.1 นางจิตรมณี   สวุรรณพลู 

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5.2 นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ  

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5.3 นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้  

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย               - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  
 

ดงันัน้กรรมการบรษัิทมีจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. พล.อ. พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ 

2. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ 

3. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วพิฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ 

5. นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 



 
 

6.  นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

6. มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัปี 2564 ภายในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  

ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2564 (เบีย้ประชมุ / ครัง้) 
1. คณะกรรมการบรษัิท 

- ประธานกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ) 
- กรรมการบรษัิท (ที่เป็นผูบ้รหิาร) 

 
50,000 
30,000 
20,000 
ไม่ม ี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

6. คณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิาร 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

บ าเหน็จกรรมการ ไม่ม ี
ผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่ม ี

บรษัิทฯ ไดก้  าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเฉพาะการประชมุคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ โดยไมมี่การจ่าย

คา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ และงดจ่ายเบีย้ประชมุใหก้บักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ดว้ยคะแนนเสียง

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี  ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย               - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง               - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

 

 

 

 



 
 

7. มีมตอินมุตัแิตง่ตัง้  

นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

นางสาวอรรวรรณ  เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

นางกิ่งกาณจน ์  อศัวรงัสฤษฏ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5872 

แห่งบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี ส  าหรบัปี 

2564 เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  308,445,928 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

8. พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ไมมี่ผูใ้ดเสนอ) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

  (นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ)  

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 


