
 
 

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

 

ที่ NCL-M 03/61 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 , การลดทนุจดทะเบยีน, การเพิม่ทนุในบริษัทยอ่ย , ก าหนดวนั 

          ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และการงดจา่ยเงินปันผล 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีมติที่ส าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารอง

ตามกฎหมาย จ านวน 227,088.67 (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพนัแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และงดจ่ายเงิน

ปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

3. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจ านวนเงินรวม 4,390,000 บาท (ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 จ านวน 4,330,000 

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 ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

เสนอ อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

จ านวน 3 ทา่น เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดกลบัมาเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ อีกวาระหนึง่ 

ช่ือ – สกลุ    ต าแหนง่ 

1. นางจิตรมณี    สวุรรณพลู กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

    กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. นางสาวเนติรัด สงัข์งาม  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3.นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 โดยเทียบเคียงกับบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั ในวงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตอ่ปี ทัง้นีใ้ห้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตอ่ไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิ NCL-W1 เนื่องจากหมดอาย ุจ านวน 146,347,262 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจ านวน 

36,586,815.50 บาท 

7. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 630,000,000 หุ้ น เป็น 

483,652,738 หุ้น รายละเอียดดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจ านวน   120,913,184.50  บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นสามพนัหนึง่ร้อย 

     แปดสบิสีบ่าทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น        146,347,262 หุ้น  (หนึง่ร้อยสีส่บิหกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัสองร้อย 

       หกสบิสองหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ    0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั        146,347,262 หุ้น (หนึง่ร้อยสีส่บิหกล้านสามแสนสีห่มื่นเจ็ดพนัสองร้อย 

       หกสบิสองหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น (-)  

 

 

 



 
 

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 

12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 

10120 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 

2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วำระที่ 1  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึง่ประชมุเมื่อ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2560  

วำระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560  

สิน้สดุ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วำระที่ 3   พิจารณาอนมุตังิบการแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

    ส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วำระที่ 4   พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

                 และการงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  

วำระที่ 5   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2561   

วำระที่ 6   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

วำระที่ 7    พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 

วำระที่ 8   พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ  

Warrant รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) 

วำระที่ 9  พิจารณาอนมุตัใิห้แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

วำระที่ 10  พิจารณาวาระอื่นๆ 

9. คณะกรรมการมีมติรับทราบการยกเลิกการลงทนุซือ้ Tank วงเงินจ านวน 400,000 USD ของบริษัทย่อย Legacy 

Asia Capital Pte., Ltd. 

10. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เข้าเพิ่มทนุในบริษัท

ย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 1.26 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

จ านวน 1 ล้านเหรียญดอลล่าสิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นไปตามอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ จดทะเบียน) 

วตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุขยายกิจการในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น  โดย

ปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 100% 

11. คณะกรรมการอนมุตัิให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เกรซ 

วอเทอร์ เมด จ ากัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ ถือหุ้ น) จ านวน 3,340 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 

5,010,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อบริษัทจะได้มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้ นในสดัส่วน 

44.45% จะเปลีย่นเป็นถือหุ้นในสดัสว่น 52.80% 



 
 

 

 

หมายเหต ุ: ข้อ 10 และ 11 แหลง่ที่มาของเงินทนุ มาจากเงินหมนุเวียนของบริษัท  

โดยรายการดงักลา่วไมใ่ช่การท ารายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ และขนาดรายการไมเ่ข้าขา่ยที่บริษัทจะต้อง รายงาน

สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี

นยัส าคญั ที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน 

พ.ศ.2547 โดยค านวณจากเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสงูสดุ 5.84% และเกณฑ์มลูค่าทรัพย์สินที่มี

ตวัตนสทุธิ ซึง่มีคา่สงูสดุ 1.33% ท าให้เมื่อรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลงัแล้วคิดเป็น 8.13% 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 


