
 
 

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

 

ที่ NCL-M 03/62 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 , ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และการจา่ยเงิน 

         ปันผลประจ าปี 2561 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท                      

ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีมติที่ส าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 320,222.65 บาท และจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 

ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0067 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 3,042,819.21 บาท 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล (บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน

ปันผลตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 

2562 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และให้เสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิตอ่ไป 

3. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับ

บริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 3,100,000 บาท (คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 จ านวน 2,640,000 บาท) 

ช่ือผู้สอบบญัชี       ใบอนญุาตเลขที่ 

นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์   เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสริิกลุ   เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ   เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ   เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 



 
 

นางก่ิงกาณจน์  อศัวรังสฤษฏ์   เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ   เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์   เลขทะเบียน 5872 

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เสนอ อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 

3 ทา่น เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดกลบัมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ

หนึง่ 

ช่ือ – สกลุ    ต าแหนง่ 

1. นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. พล.อ. พอพล มณีรินทร์  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

3.นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ พนัโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญัญาพทัธ์ วิพฒันานนัทกลุ (กรรมการอิสระ) 

ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน แทนนางนารี บญุธีรวร ที่ขอลาออก (อ้างอิง ที่ NCL-M 02/62) โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็น

ต้นไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 โดยเทียบเคียงกับบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากนักบัปี 2561 ทัง้นีใ้ห้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตอ่ไป 

7. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 

น. ณ ห้องประชมุบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุง่มหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดย

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 14 มีนาคม 2562 (Record 

Date) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วำระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561    

ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
วำระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วำระที่ 3   พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วำระที่ 4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

               และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 



 
 

วำระที่ 5   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

วำระที่ 6   พิจารณารับทราบการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ 

วำระที่ 7    พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

วำระที่ 8   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 

วำระที่ 9  พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 


