
 
 

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

 

ที่ NCL-M 02/63 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 

 

เรือ่ง   แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563, การลดทนุจดทะเบยีน, ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

          และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

เรยีน   กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 โดยมีมติที่ส  าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตแลว้และใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2562  

3. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชี ของบรษัิทฯและบรษัิท

ในเครอืและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอบรกิารสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมาส าหรบับรษัิทฯ เป็น

จ านวนเงินรวม 3,100,000 บาท (คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 จ านวน 3,100,000 บาท) 

ช่ือผูส้อบบญัชี       ใบอนญุาตเลขที่ 

นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์   เลขทะเบียน 3972 และ/หรอื 

นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสริกิลุ   เลขทะเบียน 4807 และ/หรอื 

นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกลุ   เลขทะเบียน 3516 และ/หรอื 

นายโสภณ  เพิ่มศิรวิลัลภ   เลขทะเบียน 3182 และ/หรอื 

นางก่ิงกาณจน ์  อศัวรงัสฤษฏ ์   เลขทะเบียน 4496 และ/หรอื 

นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ   เลขทะเบียน 4521 และ/หรอื 

นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์   เลขทะเบียน 5872 



 
 

4. คณะกรรมการ ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 จ านวน 3 

ทา่น เห็นควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดกลบัมาเป็นกรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึง่ 

ช่ือ – สกลุ    ต าแหนง่ 

1. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายวญัเทนนัท ์   เตชะมรกต  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

3. นางสาวเนติรดั    สงัขง์าม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท ประจ าปี 2563 โดยเทียบเคียงกบับรษัิทในอตุสาหกรรม

เดียวกนั ในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) ตอ่ปี ทัง้นีใ้หน้  าเสนอเรือ่งดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2563 ตอ่ไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 

จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062.00 บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัคงเหลอืจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้เป็น

หุน้สามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ รุ่นที่ 2 (NCL-W2) และรุ่นที่ 3 (NCL-W3) เนื่องจากหมดอายุ 

จ านวน 133,500,490 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คิดเป็นจ านวน 33,375,122.50 บาท 

7. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หนงัสือบริคณหส์นธิ   

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 587,652,738 หุ้น เป็น 454,152,248 หุ้น 

รายละเอียดดงันี ้ 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจ านวน   113,538,062      บาท     (หนึง่รอ้ยสบิสามลา้นหา้แสนสามหมื่นแปดพนั                        
                 หกสบิสองบาท) 
แบง่ออกเป็น                                     454,152,248      หุน้       (สีร่อ้ยหา้สบิสีล่า้นหนึง่แสนหา้หมืน่สองพนั                                       
              สองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 

     มลูคา่หุน้ละ                 0.25      บาท      (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น  
หุน้สามญั                                         454,152,248     หุน้        (สีร่อ้ยหา้สบิสีล่า้นหนึง่แสนหา้หมืน่สองพนั                          
               สองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ     -  หุน้        ( - ) 

8. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และพิจารณา

อนมุตัิแกไ้ข เปลีย่นแปลง หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่งเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่

มาดว้ย 1  

9. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ หอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎรแ์ขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 



 
 

10120 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 13 มีนาคม 2563 

(Record Date) เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบการแตง่ตัง้ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ ใหด้  ารงต าแหนง่แทน
ประธานกรรมการบรษัิทท่ีลาออกจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562  

วาระท่ี 3   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปี 2562  
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตังิบการแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปี 2562 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุตังิดการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
และงดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 

 วาระท่ี 6   พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2563  
 วาระท่ี 7   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
 วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 
 วาระท่ี 9   พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 

146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ Warrant รุน่ท่ี 2 (NCL-W2) และ Warrant รุน่ท่ี 3 (NCL-W3) 

 วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิท ฯ 

 วาระท่ี 11   พิจารณาอนมุตัเิพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่งเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

 วาระท่ี 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 



 
 

 

 

      

วัตถุประสงคเ์พิ่มเติม 
 

1. ประกอบกิจการพาณิชยกรรม การคา้ทกุชนิด เพื่อการน าเขา้สง่ออก ในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้ภายในและภายนอก
เขตปลอดอากร 

2. ประกอบกิจการบรหิาร และรบัจา้งบรหิารจดัการทา่เรอื ทา่อากาศยาน คลงันิทรรศการ 
3. ประกอบกิจการรวบรวม การจดัเก็บเก็บรกัษา ดแูล บริการ บริหาร อาคารสถานที่เก็บสินคา้ ศนูยก์ระจายสินคา้ ใหบ้รกิาร

พิธีการตา่งๆ บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่ปรกึษาที่เก่ียวกบังานโลจิสติกส ์ทัง้ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

4. ประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม ซึง่เก่ียวกบัเพิ่มมลูคา่สนิคา้ ไดแ้ก่ การคา้ การแบง่แยกกอง การจดัประเภท การคดัเลอืก 
การบรรจ ุการแบง่บรรจ ุการปิดฉลากใหม ่การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

5. ประกอบกิจการซือ้ ขาย ผลติ น าเขา้ และสง่ออก ซึง่เครือ่งจกัร เครือ่งยนต ์เครือ่งทุน่แรง ยานพาหนะ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ กลอ้ง
ถ่ายรูป กลอ้งถ่ายภาพยนตร ์เครือ่งอิเลค็โทรนิค อปุกรณส์ือ่สาร อปุกรณโ์ทรคมนาคม ผา้ ดา้ย เครือ่งนุง่หม่ เสือ้ผา้ เครือ่ง
แต่งตวั ผา้ส าเร็จรูป เครื่องส าอาง และเครื่องอปุโภคอื่นๆ อาหารสด อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม น า้อดัลม อาหารส าเร็จรูป 
และเครื่องบริโภคอื่นๆ เครื่องทอง ทองผสม เครื่องทองแดง เครื่องเงิน พลอย เพชร และอัญมณีอื่นๆ ยาป้องกันโรค 
เวชภณัฑ ์เคมีภณัฑเ์ครื่องมือและเครื่องใชท้างการแพทย ์วสัด ุอปุกรณแ์ละเครื่องมือในการก่อสรา้ง อปุกรณเ์ก่ียวกบัการ
โฆษณา และวสัด ุเครือ่งประดบั ตกแตง่ พรม ของช ารว่ย รวมทัง้สว่นประกอบและชิน้สว่นส าคญัของสิง่ตา่งๆ เหลา่นัน้ดว้ย 

6. จดัใหม้ีอปุกรณอ์ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการขนสง่ทกุชนิด 
7. ประกอบกิจการขนสง่ ขนถ่ายสินคา้ทกุชนิดทกุประเภท การจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด ทกุประเภทในรูปแบบ การขนสง่

ตอ่เนื่องหลายรูปแบบทัง้ทำงบก ทางน า้ ทางอากาศทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัรไทย 
8. เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อ้ 26 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินคา้ และคนโดยสาร ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้รบับริการน าของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลงัสินคา้ ทัณฑบ์นด่าน
ศุลกากร คลงัสินคา้ทัง้ในและนอกเขตปลอดอากร ตามพิธีการศลุกากร รวมทัง้หน่วยราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดรบัฝาก
สนิคา้ทกุชนิด และการจดัระวางการขนสง่ทกุชนิด 

9. ยื่นขอและถือใบอนญุาต และจดทะเบียนทัง้หลาย ซึง่จ าเป็นและเป็นประโยชนแ์ก่ธุรกิจของบรษัิท 
 
 

_____________________________ 
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