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

ที่ NCL-M 17/64  

วนัท่ี 13 กนัยายน 2564 

 

 เรือ่ง  แจง้มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 

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

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 26 ราย และจ านวนหุน้ที่นบั

รวมกันทัง้สิน้ 191,915,628 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 42.258 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 454,152,248 หุน้ ซึ่งครบองคป์ระชุมตามที่

ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท โดยที่ประชมุไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จ านวน 45,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียนใหมเ่ป็นจ านวน 124,788,062 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 499,152,248 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.25 

บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
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3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 45,000,000 หุน้เพื่อเสนอขายในคราว

เดียวกันหรือต่างคราวกันใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท โดย

จัดสรรแก่ 1.) บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด จ านวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 

บาท 2.) นางละออ ตัง้คารวคุณ จ านวน 18,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  3.) นายวิชัย ด่านรตัน 

จ านวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  4.) นางนธีรา บริรกัษ์คูเจริญ จ านวน 6,000,000 หุน้ มูล

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

4. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียน ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

 

5. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทและอนมุตัิแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่ง

เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
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6. พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ไมม่ีผูใ้ดเสนอ) 

 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

  (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ)  

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


