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

 

ที่ NCL-M 02/66 

วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2566 

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2566, งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565, การลดทุนจด

 ทะเบียน, การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ, การแกไ้ข ขอ้บังคับบริษัท และการก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อ

 หุน้ประจ าปี 2566 

เรียน    กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2566 โดยมีมติที่ส  าคญัดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ ปี สิน้สุดวันที่              

31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ 

โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้และใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อ

เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 727,044บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบสี่บาทถว้น) และงด

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2565 

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ของ

บริษัทฯและบริษัทในเครือและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2566 ตามขอ้เสนอบริการสอบบญัชีที่ผูส้อบ

บญัชีเสนอมาส าหรบับรษิัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 3,300,000 บาท (สามลา้นสามแสนบาทถว้น)  

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 
นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษส์านนท ์  เลขทะเบียน  5872 และ/หรือ 
นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต  เลขทะเบียน  6014 
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4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเสนออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2566 จ านวน 3 ท่าน เห็นควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้หมด

กลบัมาเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

 รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. น.ส. ชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร 

 

5. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมติัค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 โดยเทียบเคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั ในวงเงินไม่เกิน 

4,000,000 บาท (สี่ลา้นบาทถว้น) ต่อปี ทัง้นีใ้หน้ าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2566 ต่อไป 

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 

132,058,498.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 

Placement) จ านวน 10,436,931.00 หุน้  

7. อนมุติัใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. 

เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 
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8. อนมุติัใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับบริษทัเดิม ข้อบังคับบริษทัทีเ่สนอให้แก้ไข 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 26. 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือ

ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น

รีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การ

ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 26. 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือ

ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่

นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น

รีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การ

ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 30.  

คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อ

ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ

จังหวัดใกล้เคียง โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่  

เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 30.  

คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อ

ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ

จังหวัดใกล้เคียง โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่  

เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ 

ทั้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการอาจด าเนินการ ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ

ประชุม ผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ก็ ได้ โดยให้ถือว่าที่ ตั้ง

ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

หมวดที่ 6 การประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 34.  

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น

หนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งค าโฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุ

ในหนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็น

เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

หมวดที่ 6 การประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 34. 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น

หนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งค าโฆษณาบอกกล่าวนดัประชมุ

ในหนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็น

เวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน หรือบริษัทสามารถ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจง้ หรือ
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ข้อบังคับบริษทัเดิม ข้อบังคับบริษทัทีเ่สนอให้แก้ไข 

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง

ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

โฆษณาข้อความใดๆ เก่ียวกับการประชุมเก่ียวกับบริษัท 

หรือ ขอ้ความอื่นใดทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนการบอกกล่าว

ในหนงัสือพิมพไ์ด ้

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือการ

ประชุมผูถื้อหุน้อาจด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามที่

บัญญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยกา รประชุ ม ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส ์โดยให้ถือว่าที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท

เป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

 

9. คณะกรรมการมีมติอนมุติัเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. 

เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ 

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

12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มี

สิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่  14 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 

 วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2565    

   ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2565  

 วาระที่ 2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2565 

   สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนมุติังบการแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็  

   ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

 วาระที่ 4   พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 

                  และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,609,232.75 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
132,058,498.25 บาท 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนมุติัแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อให ้
   สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

 วาระที่ 9   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 

 วาระที่ 10    พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท 

 วาระที่ 11 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตัง้นางรวิภา เกริกไกวัลธ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบรหิาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2566 เป็นตน้ไป  

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ในแต่ละคณะดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร 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. นายพงษเ์ทพ             วิชยักลุ กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย ์        แซ่ลิม้ กรรมการ 
9. นางรวิภา                   เกรกิไกวลัธ ์ กรรมการ 

 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นางสาวชญัญาพทัธ ์  วิพฒันานนัทกลุ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ/กรรมการอิสระ 
2. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. พลเรือเอก สรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. นางรวิภา        เกรกิไกวลัธ ์ กรรมการ 



6 
 

 

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. นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการ 
8. นางรวิภา เกรกิไกวลัธ ์ กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการ 
4. นางรวิภา    เกรกิไกวลัธ ์ กรรมการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ)  

     กรรมการผูจ้ดัการ 


