
1 
 

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

ที่ NCL-M 1/65  

วนัที่ 26 มกราคม 2565 

 

 เรื่อง  แจง้มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)                    

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 

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

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 55 ราย และจ านวนหุน้ที่นบั

รวมกันทั้งสิน้ 209,904,128 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 45.03 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  466,152,248 หุ้น ซึ่งครบองคป์ระชุมตามที่

ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิัท โดยที่ประชมุไดมี้มติดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 13 กันยายน 2564 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,883,028 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,883,028 100.0000 

งดออกเสียง 21,100 - 

 

2. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการเขา้ลงทนุในกิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

รบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีส้ินใด ๆ และ

มีทรพัยส์ินอย่างเดียว คือ หุน้ของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเ ก่ียวกับ Digital 

Marketing Services จ านวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ 

วนัที่มีการโอนกิจการ ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการ BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทและช าระบญัชีเพื่อคืนทนุใหแ้ก่ผู้
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ถือหุน้ของ BOB โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB ตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัโอน

กิจการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,883,028 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 21,100 0.0101 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

3. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้

ละ 0.25 บาท ส าหรบัค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจ านวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขาย

หุน้ที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายตอ่หุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวั

เฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนด

ราคาเสนอขาย ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระ

ค่าหุน้สามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารดว้ยราคาเสนอขาย

ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,883,028 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 21,100 0.0101 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

4. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรร

ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้



3 
 

 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,083,028 99.6088 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 821,100 0.3912 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

5. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,104,128 99.6189 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 800,000 0.3811 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

6. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

116,538,062 บาท เป็นจ านวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,883,028 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 21,100 0.0101 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

7. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,885,128 99.9909 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 19,000 0.0091 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,904,128 100.0000 

 

8. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท เพื่อช าระเป็นคา่ตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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มตทิีล่ง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 209,883,028 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวม (55 ราย) 209,883,028 100.0000 

บตัรเสีย 21,100 - 

 

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผูใ้ดเสนอ) 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

  (นายพงษเ์ทพ  วิชยักลุ)  

      กรรมการผูจ้ดัการ 


