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                             บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 05/65 

วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เรื่อง   แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565, ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

          และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

เรียน   กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

บรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 โดยมีมติที่ส  าคญัดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้และใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนมุติัต่อไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็น

เงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และงด

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ของ

บริษัทฯและบริษัทในเครือและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 ตามขอ้เสนอบริการสอบบญัชีที่ผูส้อบ

บญัชีเสนอมาส าหรบับรษิัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น)  

ชื่อผูส้อบบญัชี       ใบอนญุาตเลขที่ 

นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ    เลขทะเบียน  4807 และ/หรือ 

นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท ์   เลขทะเบียน  3972 และ/หรือ 

นางกิ่งกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์    เลขทะเบียน  4496 และ/หรือ 

นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกจิ    เลขทะเบียน  4521 และ/หรือ 
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นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษส์านนท ์  เลขทะเบียน  5872 และ/หรือ 

นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต  เลขทะเบียน  6014 

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเสนออนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 โดยเห็นควรใหเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

 รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายพงศพ์นัธ ์          คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. นายชาญณรงค ์       สนธิอชัชรา  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ บริหารความ
เสี่ยง / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

พรอ้มดว้ยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ 

จ านวน 1 ท่าน ดงันี ้

 รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

 

5. คณะกรรมการมีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ อนมุติัค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่

เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี ทัง้นีใ้หน้ าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ต่อไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท 

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

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่

มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) เพื่อ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 
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วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565    
   ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565  

 วาระที่ 2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี  

  2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 3   พิจารณาอนมุติังบการแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร 
  ขาดทนุเบ็ดเสรจ็  ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 4   พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตาม 

  กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 6  พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระที่ 8    พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 
7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผล

ตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป  

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ในแต่ละคณะดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. พลเอก พอพล           มณีรนิทร ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายพงศพ์นัธ ์          คงก าเหนิด กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. พลเรือเอก สรุพงษ ์   อ านรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ 
5. นายสมชาย              ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
6. นายกิตติ                  พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย ์       แซ่ลิม้ กรรมการ 
8. นายพงษเ์ทพ            วิชยักลุ กรรมการ 
9. นายชาญณรงค ์       สนธิอชัชรา  กรรมการ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายพงศพ์นัธ ์           คงก าเหนิด ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. พลเรือเอก สรุพงษ ์    อ านรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. นายสมชาย              ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายพงศพ์นัธ ์           คงก าเหนิด ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. พลเรือเอก สรุพงษ ์    อ านรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. นายสมชาย              ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
5. นายพงษเ์ทพ             วิชยักุล กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. พลเรือเอก สรุพงษ ์    อ านรรฆสรเดช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายพงศพ์นัธ ์           คงก าเหนิด กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. นายสมชาย              ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
5. นายกิตติ                   พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
6. นางสาวพรทิพย ์        แซ่ลิม้ กรรมการ 
7. นายพงษเ์ทพ             วิชยักุล กรรมการ 
8. นายชาญณรงค ์        สนธิอชัชรา กรรมการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ)  

     กรรมการผูจ้ดัการ 


