
 
 

 บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 09/61  

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตีท้าวเวอร์ 

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุง่มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 45 ราย และจ านวนหุ้นท่ีนบัรวมกนัทัง้สิน้ 

255,710,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ซึ่งครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่

ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  254,793,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  254,793,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ

วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  254,793,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  254,793,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

 

 



 
 

4. มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 227,088.67 บาท และการงดจ่ายเงินปัน

ผลประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  255,703,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,703,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

5. มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หนึง่จ านวน 3 ทา่น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

5.1 นางจิตรมณี สวุรรณพลู  

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

5.2 นางสาวเนติรัด สงัข์งาม  

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

5.3 นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้  

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  
 

ดงันัน้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายกร  ทพัพะรังส ี กรรมการอิสระ 

2. นายพงศ์พนัธ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ 

3. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ 

4. นางนารี  บญุธีรวร  กรรมการอิสระ 

5. พล.เอก พอพล  มณีรินทร์  กรรมการอิสระ 

6. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 



 
 

7. นายวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

8. นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

9. นางสาวพรทิพย์  แซล่ิม้  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

เทา่กบัปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2561 (เบีย้ประชมุ / ครัง้) 
1. คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
50,000 
20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
20,000 
10,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 
- 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 
- 

5. คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 
- 

บริษัทฯ ได้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีรูปแบบเดียวคือการจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการต่อ

ครัง้ แยกตามต าแหนง่ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ดงันี ้

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

7. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้  

นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  

นางสาวอรรวรรณ  เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 

นางก่ิงกาณจน์  อศัวรังสฤษฏ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 



 
 

แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับ

ปี 2561 เป็นเงินจ านวน 2,640,000 (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

8. มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตดัหุ้น

สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้น

สามญัที่เหลือกจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย                         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

9. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จากเดิม 157,500,000 หุ้น เป็น 120,913,184.50 หุ้น รายละเอียดดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจ านวน  120,913,184.50 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัหนึง่ 

ร้อยแปดสบิสีบ่าทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น   483,652,738  หุ้น (สีร้่อยแปดสบิสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ    0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั   483,652,738  หุ้น (สีร้่อยแปดสบิสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น (-)  

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 



 
 

รวม  255,710,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 

10. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ไมม่ีผู้ใดเสนอ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


