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การประชุมสามัญผ้ ูถ อื หุ้น
ประจําปี 2559
วันที่ 28 เมษายน 2559
บริษัท.เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด
( มหาชน )
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วาระที่ 1
พิจ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุม วิส ามัญผู้ถ อื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
ความเห็น ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว มีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า
ที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น สมควรรั บ รองรายงานการประชุม ฉบับ ดังกล่ าว
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วาระที่ 2
รั บ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ
ในรอบปี 2558
ความเห็น ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว มีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า
ควรรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธัน วาคม 2558 ให้ ท่ ปี ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น ทราบ
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ขอมูลทางการเงินทีส
่ าํ คัญ
รายการ (หนวย:ลานบาท)

สิ นทรัพ ย์ รวม
หนีส้ ิ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
อัตรากําไรขั้นต้ น
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
อัตราหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)

ป2558

ป2557

587.92

534.10

354.99
232.93
1,032.39
(82.58)
13.67%
(7.99% )
1.52 เท่ า
(0.20)

208.59
325.52
915.41
19.71
17.71%
2.14%
0.64 เท่ า
0.06

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

53.82

10.08

146.40
70.19
(92.59) (28.44)
116.99
(12.78)
(102.29) (518.98)
(4.04% ) (22.81)
(10.13% ) (473.36)
0.88 เท่ า
(0.26)
4
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วาระที่ 3
พิจ ารณาอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ความเห็น คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาเห็น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ มีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า สมควร
ให้ ท่ ปี ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น อนุม ัต ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไร
ขาดทุน เบ็ด เสร็จ ดังกล่ าว ซึ่งเป็ นการรายงานถึงกิจ กรรมต่ างๆ ที่
เกิด ขึน้ ในรอบปี บัญชีท่ ผี ่ านมา ที่ไ ด้ ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบ
บัญชีแ ล้ ว

หนารายงานของผูส
 อบบัญชีรับ
อนุญาต
แบบไม่ มเี งื่อนไข
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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วาระที่ 4
พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารงดการจ่ ายเงิน ปั น ผล
สําหรั บ การดําเนิน งานปี 2558
ความเห็น คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วเห็น ว่ าที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น
สมควรที่จ ะอนุม ัต ใิ ห้ บ ริษัท ฯงดจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2558
เนื่อ งจากบริษัท มีผ ลประกอบการ ขาดทุน สะสม ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน 73,490,223.27 จึงทําให้ ไ ม่
สามารถจ่ ายเงิน ปั น ผลในรอบปี 2558 ได้

ตามข้ อ บังคับ บริษัท ข้ อ 46
ระบุว่าห้ ามมิใ ห้ จ่ ายเงิน ปั น ผลประเภทอื่น นอกจากเงิน
กําไร ในกรณีท่ บี ริษัท ยังมีย อดขาดทุน สะสมอยู ห้ ามมิใ ห้
จ่ ายเงิน ปั น ผล เว้ น แต่ เ ป็ นกรณีข องหุ้น บุร ิม สิท ธิ (ถ้ ามี) เงิน ปั น
ผลให้ แ บ่ งตามจํานวนหุ้น หุ้น ละเท่ าๆ กัน โดยการจ่ ายเงิน ปั น
ผลต้ อ งได้ ร ั บ การอนุม ัต จิ ากที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น
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วาระที่ 5
พิจ ารณาแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประจําปี 2559
ความเห็น คณะกรรมการ:
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว เห็น ชอบกับ ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า
สมควรเสนอให้ ท่ ปี ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริษัท ฯ
ประจําปี 2559
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คาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
2559

2558

ค่ าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีป ระจําปี
2,730,000
1,840,000
และสอบทานงบการเงิน
ทัง้ นีเ้ นื่อ งจากมีบ ริษัท ย่ อ ยเพิ่ม มากขึน้ จากปี ก่ อ น จึงส่ งผลให้ ค่ าสอบ
บัญชีส ูงขึน้ กว่ าค่ าสอบบัญชีป ระจําปี 2558 เป็ นจํานวน 890,000 บาท

ผู้ส อบบัญชีท่ รี ับ ผิด ชอบ
นางสาวซูซ าน
นายสุช าติ
นางสาวชื่น ตา
นางสาววัน ดี
นางสาวยุพ นิ
นายเกีย รติศัก ดิ์

เอี่ยมวณิช ชา
พานิช ย์ เ จริญ
ชมเมิน
เอี่ยมวณิช ชา
ชุ่ม ใจ
วานิช ย์ ห านนท์

เลขทะเบีย น 4306
เลขทะเบีย น 4475
เลขทะเบีย น 7570
เลขทะเบีย น 8210
เลขทะเบีย น 8622
เลขทะเบีย น 9922

11

วาระที่ 6
พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้ น จากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็น คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วเห็น ชอบว่ ากรรมกรรมการที่พ้ น จาก
ตําแหน่ งตามวาระในครั ง้ นีม้ ีคุณสมบัต คิ รบถ้ วนตามที่ก ฎหมายกําหนด อีก ทัง้
เป็ น ผู้ม ีค วามรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อ ย่ างกว้ างขวางในสาขาต่ างๆ
ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การดําเนิน งานของบริษัท ฯสามารถที่จ ะสร้ างประโยชน์ แ ก่ บ ริษัท ฯ
ได้ จึงมีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า สมควรเสนอให้ ท่ ี ประชุม ผู้ถ ือ หุ้น พิจ ารณา
แต่ งตัง้ กรรมการที่พ้ น จากตําแหน่ งตามวาระในครัง้ นีก้ ลับ เข้ าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริษัท ฯ ต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ง
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1. นายพงศ์ พ นั ธ์
2. นายกิต ติ
3. นายสุข สัน ต์

คงกําเหนิด
พัวถาวรสกุล
กิต ติภ ทั รพงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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วาระที่ 7
พิจ ารณาอนุม ัต คิ ่ าตอบแทนกรรมการปี 2559
ความเห็น คณะกรรมการ:
คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ ท่ ปี ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น
พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ
สําหรั บ ปี 2559 ในอัต ราเดิม ตามที่เ สนอโดยจํานวนเงิน รวม
ไม่ เ กิน 2,000,000 บาท
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พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559
ประธานกรรมการ

50,000 บาท / ครั ง้

กรรมการ

20,000 บาท / คน / ครั ง้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครั ง้

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท / คน /ครั ง้

** ในกรณีท่ มี ีก ารประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ใน
วัน เดียวกัน ให้ ก รรมการตรวจสอบได้ ร ับ เบีย้ ประชุม ในฐานะกรรมการตรวจสอบเพีย งครั ง้ เดีย ว **
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วาระที่ 8
พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ งิน IPO ของ
บริษัท ตามที่ไ ด้ ร ั บ อนุม ัต จิ ากที่ป ระชุม วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น
ครั ง้ ที่ 2/2556
ความเห็น คณะกรรมการ:
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วมีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า
เห็น สมควรให้ เ สนอที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น อนุม ัต แิ ก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ใ นการ
ใช้ เ งิน เพิ่ม ทุน IPO ของบริษัท ฯ ตามที่ไ ด้ ร ับ อนุม ัต จิ ากที่ป ระชุม
วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2556

จํานวนที่ใ ช้ ไ ป
จํานวนคาดว่ าจะ จํานวนที่ใ ช้ ไ ป จํานวนที่ใ ช้ ไ ป
ระหว่ าง
ระหว่ าง
ใช้ จ ากการเพิ่ม ทุน สิน้ สุด ณ.
31 ธ.ค 57 1 ม.ค - 30 มิ.ย 58 1 ก.ค - 31 ธ.ค 58
(ล้ านบาท)
1.ลงทุน ซือ้ รถหัว
70.00
6.91
4.20
ลาก
2.ชําระคืน หนี ้
51.00
51.00
สถาบัน การเงิน
3.ใช้ เ ป็ นเงิน ทุน
44.66
44.66
หมุน เวียน
รวมทัง้ สิน้
165.66
95.66
6.91
4.20
วัต ถุป ระสงค์
การใช้ เ งิน

จํานวนเงิน
คงเหลือ ณ.
31 ธ.ค 58
58.89
58.89

ภายหลังแก้ ไ ข
เปลี่ยนวัต ถุป ระสงค์ ก ารใช้ เ งิน การลงทุน ซือ้ หัวลาก จํานวนคงเหลือ ณ.
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 จํานวน 58.89 ล้ านบาท เป็ นเงิน ทุน หมุน เวียนของบริษัท
ในการประกอบธุร กิจ ตามปกติ เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการประกอบธุร กิจ

วาระที่ 9
พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารโอนทุน สํารองตามกฎหมายและส่ วนเกิน
มูล ค่ าหุ้น สามัญเพื่อ นํามาล้ างผลขาดทุน สะสมของบริษัท
ความเห็น คณะกรรมการ:
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วมีค วามเห็น เป็ นเอกฉัน ท์ ว่า เห็น ควรให้ เ สนอ
ต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารโอนทุน สํารองตามกฎหมายจํานวน
10,500,000.00 บาท และส่ วนเกิน มูล ค่ าหุ้น สามัญจํานวน 62,990,223.27 บาท เพื่อ
ชดเชยผลการขาดทุน สะสมทัง้ หมดของบริษัท ฯ ทัง้ นีภ้ ายหลังจากบัน ทึก บัญชีเ พื่อ
ชดเชยผลขาดทุน สะสมของบริษัท ฯแล้ วนัน้
บริษัท ฯคงเหลือ บัญชีส่ วนเกิน มูล ค่ า
หุ้น จํานวน 127,933,203.99 บาท (หนึ่งร้ อ ยล้ านเจ็ด หมื่น เก้ าพัน สี่ร้ อ ยเก้ าสิบ หก
บาทสิบ เจ็ด สตางค์ ) และผลการขาดทุน สะสมของบริษัท จะเท่ ากับ ศูน ย์ ซึ่งจะทําให้
บริษัท สามารถจ่ ายเงิน ปั น ผลได้ หากบริษัท มีก าํ ไรในอนาคต

หน่ วย:บาท

ก่ อ นล้ าง
ขาดทุน สะสม

ชดเชยเพื่อ ล้ าง
ขาดทุน สะสม

หลังล้ าง
ขาดทุน สะสม

190,923,427.26

(62,990,223.27)

10,500,000.00

(10,500,000.00)

-

(73,490,223.27)

73,490,223.27

-

ส่ วนเกิน มูล ค่ าหุ้น สามัญ
กําไร (ขาดทุน ) สะสม
- จัด สรรแล้ ว ทุน สํารองตาม
กฎหมาย
- ยังไม่ ไ ด้ จ ัด สรร
รวม

127,933,203.99

-

127,933,203.99

127,933,203.99
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วาระที่ 10
พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ

