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   วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

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

ต ำแหน่งแทนประธำนกรรมกำรบริษัทที่ลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ที่ 24 – 25 ซึง่มีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้ 

ขอ้ 24 “ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ   
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได”้  
ขอ้ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
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สะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้และบรษัิท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใด
ในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 12,848,114.90 
บาท (สิบสองลา้นแปดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) เนื่องจาก  
บรษัิทฯ มีผลประกอบการในปี 2562 ขาดทนุ จึงไม่สามารถจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ได ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อ
เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลประกอบการขาดทนุในปี 2562 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 6   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน จ ากัด มาตรา 36 และตามกฎขอ้บังคับของ

บรษัิทขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง

ไปนั้นอาจจะได้รบัเลือกกลับเข้ารบัต าแหน่งอีกก็ได้ ส  าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีครัง้นี ้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนาม

ตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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3. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม   กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม  เพื่ อ รับการพิ จารณ าเลือกตั้ง  เป็ นกรรมการ ในช่ วงวันที่ ตั้ งแต่ วันที่  
13 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ตามหลกัเกณฑท์ี่ได  ้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  
โดยเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเขา้มาแต่อย่างใด 
ทัง้นีเ้นื่องจากกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และ 
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดี
ตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของ
บรษัิทฯ ซึง่บคุคลที่ไดเ้สนอช่ือในครัง้นีผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน (ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี) วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ดงันัน้ที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควร ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 
3 ทา่น ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

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

 

1. นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 17 ระบวุา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

     (1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้

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

 
ระเบียบวำระที่ 7   พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 23 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการโดยไดเ้ปรยีบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียง
กบับรษัิทดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย 
ปี 2563 

(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 
ปี 2562 

(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบรษัิท   

     - ประธานกรรมการบรษัิท 
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

50,000 
30,000 

50,000 
20,000 

     - กรรมการบรษัิท (กรรมการอสิระ) 
     - กรรมการบรษัิท (ที่เป็นผูบ้รหิาร) 

20,000 
ไมม่ี 

20,000 
20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

    - ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 20,000 

    - กรรมการตรวจสอบ  ไมม่ี 10,000 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  

    - ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

    - กรรมการบรหิารความเสีย่ง  ไมม่ี ไมม่ี 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  

    - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 

    - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  

    - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 

    - กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 

6. คณะกรรมการบรหิาร 
  

    - ประธานกรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 

    - กรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร* * 630,000* 

ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี 
 

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

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
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1. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรอื  
2. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสริกิลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรอื    
3. นางสาวรุง้นภา   เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรอื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. นายโสภณ   เพิ่มศิรวิลัลภ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรอื        
5. นางก่ิงกาญจน ์   อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรอื    
6. นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรอื    
7. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

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

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

รำยละเอียด  
(หน่วย : บำท) 

2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

2562 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 
- คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี และสอบทานงบการเงิน 
- คา่บรกิารอื่น (Non – Audit Fee) 

 
3,000,000 

- ไมม่ี- 

 
3,100,000 

- ไมม่ี- 

รวมทั้งสิน้ 3,000,000 3,100,000 

ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2563 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) 
โดยคา่ตรวจสอบบญัชีที่ลดลงเนื่องจากบรษัิทฯ มีจ านวนบรษัิทท่ีตอ้งค านวณงบการเงินรวม
ลดลงจาก 10 บริษัท เป็น 8 บริษัท ส่งผลใหป้ริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของ
ผูส้อบบัญชีลดลงจากปีก่อน ทัง้นี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้
บริการผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบญัชีปี 
2563 มีอตัราเท่ากบัปี 2562 จ านวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหา้พนับาทถว้น) และ
ส าหรบับรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้
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ล าดบั ชื่อบรษัิท ประเทศ ผูส้อบบญัชี 
1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
2 NCL International Logistics USA Inc. อเมรกิา KL Accountancy, Inc. 
3 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* จีน -  
4 LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
5 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA อินโดนีเซีย KAP WISNU AND 

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

accounting firm 
Co.,Ltd. 

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

โดยคณะกรรมการจะดแูลใหผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา  
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวำระที ่9   พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ ำนวน 33,375,122.50 บำท 
จำกเดิม 146,913,184.50 บำท เป็น 113,538,062 บำท ซึ่งเป็นหุ้นสำมัญที่
คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้นเป็นหุ้นสำมัญ ตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ รุ่นที ่2 (NCL W-2) และ รุ่นที ่3 (NCL W-3) 

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

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ควรเสนอท่ีประชุมสามัญ     
ผู้ ถื อหุ้น เพ่ื อ  พิ จารณ าอนุมัติ การ  ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ จ านวน 
33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท โดย
วิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่มิไดน้  าออกจ าหน่าย จ านวน  133,500,490 หุ้น     
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ระเบยีบวำระที ่11 พจิำรณำอนุมัตเิพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทและพจิำรณำอนุมัตแิก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ3 เร่ืองเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    ตามท่ีพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 18 หนงัสือบริคณหส์นธิอย่าง
นอ้ยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือบริษัทตามมาตรา 11 (1) 

(2) ความประสงคข์องบริษัทท่ีจะเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน 

(3) วตัถปุระสงคข์องบริษัทซึง่ตอ้งระบปุระเภทของธุรกิจโดยชดัแจง้ 

(4) ทนุจดทะเบียนซึง่ตอ้งแสดงชนิด จ านวน และมลูคา่ของหุน้ 

(5) ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ซึง่ตอ้งระบวุา่จะตัง้อยู่ ณ ทอ้งท่ีใดในราชอาณาจกัร  

(6) ช่ือ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูเ้ริ่มจดัตัง้บริษัท และจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะ

คนจองไว ้ช่ือบริษัทตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

โดยมีรำยละเอยีดวัตถุประสงคท์ีจ่ะเพิม่เตมิดังนี ้

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

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

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

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

5. ประกอบกิจการซือ้ ขาย ผลิต น าเขา้ และส่งออก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต ์เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กลอ้งถ่ายภาพยนตร ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์
โทรคมนาคม ผา้ ดา้ย เครื่องนุ่งห่ม เสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั ผา้ส  าเร็จรูป เครื่องส าอาง และเครื่องอปุโภค
อื่น ๆ อาหารสด อาหารแหง้ อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม น า้อดัลม อาหารส าเร็จรูป และเครื่องบริโภค               
อื่น ๆ เครื่องทอง ทองผสม เครื่องทองแดง เครื่องเงิน พลอย เพชร และอัญมณีอื่น ๆ ยาป้องกันโรค 
เวชภัณฑ ์เคมีภัณฑ ์เครื่องมือและเครื่องใชท้างการแพทย ์วสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสรา้ง 
อปุกรณเ์ก่ียวกบัการโฆษณา และวสัด ุเครื่องประดบั ตกแต่ง พรม ของช ารว่ย รวมทัง้สว่นประกอบและ
ชิน้สว่นส าคญัของสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นัน้ดว้ย 

6. จดัใหม้ีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการขนสง่ทกุชนิด 
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