
 
 

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

 

ที่ NCL-M 11/63  

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

 

 เรือ่ง  แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 

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

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 32 ราย และจ านวนหุน้ที่นบั

รวมกนัทัง้สิน้ 313,324,679 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 454,152,248 หุน้ ซึง่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท โดยที่ประชมุไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. รบัทราบการแตง่ตัง้ พลเอก พอพล มณีรนิทร ์เป็นประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  

2. มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

3. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

4. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่                  

31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  



 
 

5. มีมติอนุมตัิงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

6. มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่

จ านวน 3 ทา่น ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

6.1 นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ 

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

6.2 นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต  

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

6.3 นางสาวเนติรดั สงัขง์าม  

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  
 

ดงันัน้กรรมการบรษัิทมีจ านวนทัง้สิน้ 8 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. พล.อ. พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ 

2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ 

3. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ 

5. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 



 
 

6. นายวญัเทนนัท ์  เตชะมรกต กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

8. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

7. มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 ภายในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น)  

ตามรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2563 (เบีย้ประชมุ / ครัง้) 
1. คณะกรรมการบรษัิท 

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

 
50,000 
30,000 
20,000 
ไมมี่ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

6. คณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิาร 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

บ าเหน็จกรรมการ ค านวนจากคา่ตอบแทนสว่นที่เหลือจากคา่เบีย้ประชมุทัง้
ปี แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กินกวา่คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัอนมุตัิ 

ผลประโยชนอ่ื์นใด ไมมี่ 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการเฉพาะการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเทา่นัน้ โดยไมม่ีการจ่าย

คา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  และงดจ่ายเบีย้ประชมุใหก้บักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี  ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

 

 

 



 
 

8. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้  

นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรอื  

นางสาวอรรวรรณ  เตชวฒันสริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรอื 

นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรอื 

นายโสภณ  เพิ่มศิรวิลัลภ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรอื 

นางก่ิงกาณจน ์  อศัวรงัสฤษฏ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรอื 

นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรอื 

นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 5872 

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรบัปี 

2563 เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

9. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน  33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 

113,538,062 บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัที่คงเหลอืจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้เป็นหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซือ้หุน้สามญั รุน่ท่ี 2 (NCL W-2) และ รุน่ท่ี 3 (NCL W-3) ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย                         - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

10. มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย                         - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 



 
 

11. มีมติอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทและอนุมตัิแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่องเพิ่มเติม

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย                         - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  313,324,679 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100  

12. พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ไมม่ีผูใ้ดเสนอ) 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 


