
 
 

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

 

ที่ NCL-M 10/65  

วนัท่ี 20 เมษายน 2565 

 

 เรื่อง  แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 

ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 47 ราย และจ านวนหุน้ที่นบั

รวมกนัทัง้สิน้ 227,295,473 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 43.03 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 528,233,993 หุน้ ซึ่งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบับรษิัท โดยที่ประชมุไดม้ีมติดงัต่อไปนี ้:- 

1. มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2563 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

2. มีมติรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวนัที่                  

31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  



 
 

4. มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5. มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จ านวน 3 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

5.1 หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร 

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5.2 นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด  

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

5.3 นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา  

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย               - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  
 

ดงันัน้กรรมการบรษิัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายพงศพ์นัธ ์          คงก าเหนิด กรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 

4. พลเรือเอก สรุพงษ์    อ านรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ 

5. นายสมชาย              ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 



 
 

6. นายกิตติ                  พวัถาวรสกลุ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. นางสาวพรทิพย ์       แซ่ลิม้  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

8. นายพงษ์เทพ            วิชยักลุ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

9. นายชาญณรงค ์       สนธิอชัชรา  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

6. มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกนิ 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และจ่าย

โบนสั ใหก้รรมการเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) โดยที่บริษัทจะตอ้งมีก าไรก่อนการ

หกัภาษีไม่ต  ่ากว่า 150,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 

ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปี 2565 (เบีย้ประชมุ / ครัง้) 
1. คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท  

 
75,000 
20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
30,000 
10,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
30,000 
10,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
10,000 
ไม่มี 

6. คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

บ าเหน็จกรรมการ มี 
ผลประโยชนอ่ื์นใด มี 

 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย               - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง               - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

 

 

 



 
 

 

7. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้  

นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  4807 และ/หรือ 

นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  3972 และ/หรือ 

นางกิ่งกาญจน ์  อศัวรงัสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  4496 และ/หรือ 

นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  4521 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา   พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  5872 และ/หรือ 

นางสาวเกิดศิร ิ  กาญจนประกาศิต   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  6014 

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรบัปี 

2565 เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  227,295,373 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  227,295,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสียง  - เสียง  

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผูใ้ดเสนอ) 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

   (นายพงษ์เทพ วชิยักลุ)  
      กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


