บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 03/61
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 , การลดทุนจดทะเบียน, การเพิม่ ทุนในบริ ษัทย่อย , กาหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ ไข)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมติที่สาคัญดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วและให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมาย จานวน 227,088.67 (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และงดจ่ายเงิน
ปั นผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560
3. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทในเครื อ และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561 ตามข้ อเสนอบริ การสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีเสนอมาสาหรับ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ เป็ นจานวนเงินรวม 4,390,000 บาท (ค่าตอบแทนประจาปี 2560 จานวน 4,330,000
บาท)
ชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่

นายชยพล

ศุภเศรษฐนนท์

เลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ

นางสาวอรวรรณ

เตชวัฒนสิริกลุ

เลขทะเบียน 4807 และ/หรื อ

นางสาวรุ้งนภา

เลิศสุวรรณกุล

เลขทะเบียน 3516 และ/หรื อ

นายโสภณ

เพิ่มศิริวลั ลภ

เลขทะเบียน 3182 และ/หรื อ

นางกิ่งกาณจน์

อัศวรังสฤษฏ์

เลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ

นางสาวพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

เลขทะเบียน 4521 และ/หรื อ

นางสาวสุมนา

พันธ์พงษ์ สานนท์

เลขทะเบียน 5872

4. คณะกรรมการ ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เสนอ อนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
จานวน 3 ท่าน เห็นควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
งหมดกลั
้
บมาเป็ นกรรมการของบริษัท
ฯ อีกวาระหนึง่
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

5. คณะกรรมการมีม ติอ นุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ประจ าปี 2561 โดยเที ย บเคียงกับ บริ ษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) ต่อปี ทังนี
้ ้ให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ต่อไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จากเดิม 157,500,000 บาท เป็ น 120,913,184.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ NCL-W1 เนื่องจากหมดอายุ จานวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจานวน
36,586,815.50 บาท
7. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม 630,000,000 หุ้น เป็ น
483,652,738 หุ้น รายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจานวน

120,913,184.50 บาท (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ ล้ านเก้ าแสนหนึง่ หมื่นสามพันหนึง่ ร้ อย
แปดสิบสีบ่ าทห้ าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

146,347,262 หุ้น (หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หกล้ านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้ อย
หกสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.25

บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

146,347,262 หุ้น (หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หกล้ านสามแสนสีห่ มื่นเจ็ดพันสองร้ อย
หกสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (-)

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ
10120 โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม
2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วำระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560

วำระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2560
สิ ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วำระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วำระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
และการงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560

วำระที่ 5

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2561

วำระที่ 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

วำระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561

วำระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

วำระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

วำระที่ 10

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

9. คณะกรรมการมีมติรับทราบการยกเลิกการลงทุนซื ้อ Tank วงเงินจานวน 400,000 USD ของบริ ษัทย่อย Legacy
Asia Capital Pte., Ltd.
10. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เข้ าเพิ่มทุนในบริ ษัท
ย่อ ย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 1.26 ล้ า นเหรี ย ญดอลล่า สหรั ฐ โดยมี ทุน จดทะเบี ย นปั จจุบัน
จานวน 1 ล้ านเหรี ยญดอลล่าสิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็ นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ จดทะเบียน)
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา, จีน และอินโดนีเซีย เป็ นต้ น โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
11. คณะกรรมการอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เข้ าซื ้อหุ้น ของบริ ษัท เกรซ
วอเทอร์ เมด จ ากัด จากคุณ ธงชั ย ปามิ (ผู้ถื อ หุ้น ) จ านวน 3,340 หุ้น มูล ค่ า หุ้น ละ 1,500 บาท รวมมูลค่า
5,010,000 บาท วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ บริ ษัท จะได้ มีอ านาจควบคุมเบ็ ด เสร็ จ โดยปั จ จุบัน บริ ษัท ถื อ หุ้นในสัดส่วน
44.45% จะเปลีย่ นเป็ นถือหุ้นในสัดส่วน 52.80%

หมายเหตุ : ข้ อ 10 และ 11 แหล่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินหมุนเวียนของบริ ษัท
โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทารายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ และขนาดรายการไม่เข้ าข่ายที่บริ ษัทจะต้ อง รายงาน
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ มี
นัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิติการของบริ ษัทจดทะเบียน ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน
พ.ศ.2547 โดยคานวณจากเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสูงสุด 5.84% และเกณฑ์มลู ค่าทรัพย์สินที่มี
ตัวตนสุทธิ ซึง่ มีคา่ สูงสุด 1.33% ทาให้ เมื่อรวมรายการ 6 เดือนย้ อนหลังแล้ วคิดเป็ น 8.13%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

