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

 

ท่ี NCL-M 02/64 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

 

เรื่อง   แจง้มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564, ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

          และงดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 

เรียน   กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการ

บรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมตท่ีิส าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้และใหน้ าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็น

เงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 306,494.88 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 

2563 

3. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ของ

บริษัทฯและบริษัทในเครือและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 ตามขอ้เสนอบริการสอบบญัชีท่ีผูส้อบ

บญัชีเสนอมาส าหรบับริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) (ค่าตอบแทน

ประจ าปี 2563 จ านวน 3,000,000 บาท) 

ช่ือผูส้อบบญัชี       ใบอนญุาตเลขท่ี 

นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์   เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ   เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ 

นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ   เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 
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นางก่ิงกาณจน ์ อศัวรงัสฤษฏ ์   เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษส์านนท ์  เลขทะเบียน 5872 

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนเสนอ อนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ

ทัง้หมดกลบัมาเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ – สกลุ    ต าแหนง่ 

1. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

2. นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร      
ความเส่ียง / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิาร
ขนสง่และกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 

5. คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ อนมุตัคิา่ตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่

เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) ตอ่ปี ทัง้นีใ้หน้  าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ตอ่ไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 

10.00 – 12.00 น. ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส านกังานใหญ่ บริษัท 

เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 

ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ี

มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 (Record Date) เพ่ือ

พิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563  

วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2563  
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สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตังิบการแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบั

ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

และงดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563  
 วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
 วาระท่ี 6   พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 
 วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 8 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

7. คณะกรรมการมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู เสนอแตง่ตัง้ Mr. Roi  Levy ด ารงต าแหนง่ผูอ้  านวยการ
อาวโุสฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจตา่งประเทศ ทัง้นีใ้หมี้ผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2564  

 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

 

 
 


