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รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565  
ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

วัน เวลำ สถำนทีป่ระชุม  

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600  

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  

3. พลเรือเอก สรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

5. นายกิตติ   พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 
เส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางสาวพรทิพย ์  แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความ 
เส่ียง 

8. นายชาญณรงค ์  สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
และผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวอจัฉราพร   โยธา  เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
2. นางสาวอรุชัยาพร  สง่าเมือง  ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 

 



2 
 

เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น.  

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ("พิธีกร”) ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี ้การจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งนี ้
ด  าเนินการภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทลัเพื่อ เศรษฐกิจ
และสงัคม เรื่องการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสล์งวนัท่ี27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผนับรษิัทในตลาดหลกัทรพัยเ์ล่ือนการประชมุผูถื้อหุน้ หรือประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อป้องกนั COVID-19ได ้โดยมีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(กลต.) เมื่อวนัท่ี23 มีนาคม 2563  

- FAQ เก่ียวกับการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสั COVID-19  

พิธีกรแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดงันี ้(ทัง้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเองและมอบฉนัทะ)  

มาประชมุดว้ยตนเอง 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 70,788,074 หุน้ 

รบัมอบฉนัทะ 50 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 139,116,054 หุน้ 

รวม 55 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 209,904,128 หุน้ 

   คิดเป็นรอ้ยละ 45.0291  

ซึ่งนบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้209,904,128 หุน้คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 45.0291 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมดของบริษัท 466,152,248 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทหมวดที่ 6 ว่า
ดว้ยการประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ที่ 35 ซึ่งก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่ นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  
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ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 
16 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้จ านวน 4,277 ราย รวมจ านวน 466,152,248 หุน้  

จากนัน้ พิธีกรแนะน าประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

3. พลเรือเอก สรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

5. นายกิตติ   พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 
เส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางสาวพรทิพย ์  แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความ 
เส่ียง 

8. นายชาญณรงค ์  สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
และผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทั้งนี ้มีจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งนี ้จากนั้นพิธีกรจึงเชิญ พลเอก พอพล มณีรินทร ์ประธานในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) กล่าวเปิดการ
ประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้สู่การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 จากนั้นพิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชมุทราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกั   ธรรมาภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพื่อความโปรง่ใสในการ
นับคะแนน บริษัทไดเ้ชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายท าหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ  การนับ
คะแนน ซึ่งมี นายกฤษกรณ ์รมัยไ์ธสง ผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน  

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าเนื่องจากบรษิัทไดค้  านึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการส่งเสริม
การดูแลก ากับกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  บริษัทได้ด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
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1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ  อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูโดยสงัเขปที่แจง้ไวใ้น หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 

2. บรษิัทไดด้  าเนินการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุแก่ผูถื้อหุน้ 3 ช่องทาง ดงันี ้ 

2.1 บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย์ ผ่าน
ระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในรูปแบบ QR Code 

2.2 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 พร้อมเอกสาร 
ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่  22 
ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูล
ประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ มายงัเลขานกุารบรษิทั
และนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อสามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดอ้ย่าง ครบถว้นและทั่วถึง  

2.3 บริษัทไดม้ีการลงประกาศเก่ียวกับการการประชมุครัง้นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ ในหนงัสือพิมพร์ะหว่าง
วนัท่ี 12, 13 และ 14 มกราคม 2565  ที่ผ่านมา  

เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย พิธีกรไดก้ล่าวชี ้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ 
การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง
และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 37(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดงันัน้ การนบัคะแนนใน วาระที่ 1 และ วาระที่ 8 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน                

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซี่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วาระที่ 2  ถึง วาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนุมตัิเรื่องตาม
วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัิจะถือว่า
เรื่องอื่นๆ ที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่าการ
พิจารณาอนมุตัิในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 8 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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การลงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหด้  าเนินการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ที่มีหรือตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มี
ค่าเท่ากับ หนึ่ง เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงไดย้กเวน้ผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นตามที่ผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือรบัมอบฉันทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไม่
มีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ  

2. โดยในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 
ประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทไดม้ีการจัดเตรียมไวแ้ละ ไดส่้งไปใหท้่านแลว้ล่วงหนา้ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ท่านใชป้ระกอบการเขา้ร่วมการประชมุ โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อท าการ
ประมวลผลคะแนนทัง้หมด 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะ
ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุน้ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็น
แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทไดม้ีการน าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทึกรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการลงมติ
ตามวาระไวแ้ลว้ 

4. วิธีการนบัคะแนน จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า
ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

5. เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศใหท้ี่ประชมุรบัทราบทนัทีที่ท  าการรวบรวมคะแนนเสร็จ
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ
ของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้

6. การประชุมในวันนีจ้ะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการ
น าเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอความคิดเห็นหรือค าถามในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถพิมพค์ าถามและความคิดเห็น และแจง้ ชื่อ-นามสกลุพรอ้มระบุว่า
เป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หรือสอบถามดว้ยการสนทนา โดย
การกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่านแลว้ เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่าน
สอบถาม โดยท่านตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือหรือเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะ ก่อนสอบถามทุกครัง้ หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชมุนัน้ ๆ ขอให้
เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบวาระท่ี 9  
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จากนัน้พิธีกรไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้ 

ระเบียบวำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่13 
กันยำยน 2564 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดม้ีการจัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 ซึ่งไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2564 ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
และไดส่้งรายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”)  ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 13 กันยายน 2564 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ดงักล่าว ทัง้นีเ้มื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมำยเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ : เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่8 เป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาอนมุตัเิรือ่งตาม

วาระที ่2 ถึงวาระที ่8 จะถือเป็นเงือ่นไขซึ่งกนัและกนั โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนมุตัิจะถือว่า

เรื่องอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพจิารณาในวาระอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่า

การพจิารณาอนมุตัใินเรือ่งต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 ถึงวาระที ่8 ไม่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 
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ระเบียบวำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดย
กระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซ่ึงเป็นรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษัท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรบัโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด 
(“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมี
ในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี ้BOB ไม่มีหนีสิ้นใด ๆ และมีทรพัยสิ์นอย่างเดียว คือ หุน้ของบริษัท ชีส ดิจิตอล 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital Marketing Services จ านวน 125,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทั้งนี ้ภายหลังการโอน
กิจการ BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทและช าระบญัชีเพื่อคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB ซึ่งประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ
นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์("ผู้ถือหุ้น BOB”) ตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัโอนกิจการ (“ธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำร”) 

ทัง้นี ้ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ CDN สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนไดด้งันี ้ 

1) ใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Gateway) 

2) ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) 

3) ใหบ้รกิารธุรกิจส่ือและโฆษณาออนไลน ์(Digital Agency) 

ในการนี ้บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ BOB ซึ่งหมายถึงทรพัยสิ์น 
หนีสิ้น สิทธิ หนา้ และความรบัผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ 
รวมถึงหุน้ของ CDN จ านวน 125,000 หุน้ ใหแ้ก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากับรอ้ย
ละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุ้นมีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ) (“รำคำ
เสนอขำย”) ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกวา่ 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีบรษิัทจะตอ้งออกเพื่อช าระ
ค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
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2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศเร่ืองได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยเมื่อ
ค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบังวด 9 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับ
รอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมส่ิงตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
สินทรพัยร์วมของบริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบ 6 เดือน จะท าใหม้ีขนาด
รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.36 ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้
ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่งหนงัสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 
ท้ายประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบรษิัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนฯ”) ซึ่งบรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย
เป็นฐานในการนบัคะแนนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

นอกจากนี ้บริษัทไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ กับ BOB ที่จะท าใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่าย
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน”) ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัท โดย BOB จะถือหุน้ของบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อ
บคุคลที่เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัทแต่อย่างใด  

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการและความเห็นคณะกรรมการ
เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี (2))ของบรษิัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล   โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างตน้ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
มอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบั
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โอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ก) การก าหนดขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาโอนกิจการ (ข) การก าหนดและ/หรือแกไ้ข
รายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารค า
ขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง และ (จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ขา้งตน้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การลงทนุในกิจการท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดย
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด

ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

ระเบียบวำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อ
ช ำระเป็นค่ำตอบแทนในกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ
เขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ บรษิัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการดังกล่าวโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB ไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
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0.25 บาท ส าหรบัค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจ านวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทเฉล่ียยอ้นหลัง 7 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ BOB ในครัง้นีถื้อเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำย

หุ้น PP”) ซึ่งนอกเหนือจากที่บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนได้
เสียเป็นฐานในการนบัคะแนนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ครัง้นีแ้ลว้ บริษัทจะตอ้ง
ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตาม
ประกาศเรื่องการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

ทั้งนี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออก
เพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอ
ขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  
15 วันท าการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้  BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB (ซึ่ง
ประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวัลย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร ์ ปิตกานันท ์ที่จะไดร้บัการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ภายหลังที่ BOB เลิกกิจการ) น าหุน้ที่ไดร้บัจากการออก
และเสนอขายครั้งนี ้ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยบคุคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื ้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ะด าเนินการเสร็จสมบูรณภ์ายใน  
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทด าเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ BOB แลว้เสร็จ BOB จะถือหุน้ใน
บริษัททั้งหมดจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัท 

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและ
ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
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ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) และ
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
ใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้
ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ีง่ด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 8,250,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 124,788,062.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 116,538,062 บำท 
โดยกำรตัดหุน้สำมัญทีเ่หลือจำกกำรจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
จ ำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 3 ขา้งตน้นัน้ เนื่องจากบรษิัทมีหุน้สามญัที่

ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดัตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564  
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่า บรษิัทมหาชนจะเพิ่มทุน

จากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่และเพิ่มขึน้เมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงิน

ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีหุน้ท่ียงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจ านวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 

116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 

33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 8,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) จ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้

ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 

บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 33,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,083,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6088 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 821,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.3912 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด

ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั

คะแนน 
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ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทตามที่ไดเ้สนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างตน้  และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคับ

ของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 116,538,062.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสิบหกลา้นหา้แสนสามหมื่นแปด
พนัหกสิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 466,152,248.00 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสี่สิบแปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                   0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 466,152,248.00 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสี่สิบแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                        -  หุน้ (-)” 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุัติ

การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. 

เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6189 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 800,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.3811 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 

 
หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 18,129,669 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 116,538,062 บำท เป็นจ ำนวน 134,667,731 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผู้
ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 ขา้งตน้นัน้ บรษิัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
134,667,731 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.25 บาท โดยมีรายละเอียด
และเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทปรากฎตามรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ) ซึ่งได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 18,129,669 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็น
จ านวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นจ านวน 134,667,731 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิขา้งตน้ และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคับ
ของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้ อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 134,667,731.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสิบส่ีล้านหกแสนหกหมื่น
เจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบเอ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ            0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -            หุน้ (-)” 
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 ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9909 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0091 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคท์ี่จะ
ท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมรบั
โอนกิจการ ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใินวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะ
เกิดขึน้ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทั้งหมดของ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยค านวณมูลค่ารายการ 
250,189,432,20 บาท หารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 
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รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (4) มีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อช าระ

เป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ และการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที่

กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค

สอง ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได ้ทัง้หมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแลว้ ประธานฯ จึงไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้

นางสาวสิริพร กลบัทุ่ง ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกับโปรแกรม Exact ของ

บริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งทางผูบ้ริหารของบริษัทไดข้อชีแ้จงรายละเอียดในเบือ้งตน้ก่อนการ

ตอบค าถาม 

โดยนายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ล่าวน าเก่ียวกบัขอ้สอบถามเบือ้งตน้ว่า 

ทางบริษัทไม่ไดม้ีเจตนากล่าวพาดพิงถึงบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ในดา้นอื่นๆ แต่อย่างใด โดย

ขอ้มูลที่ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จะกล่าวถึงต่อไปนีจ้ะเป็นไปตามขอ้เท็จจริงทางดา้นคดีความที่

ความเกิดขึน้เพียงเท่านัน้ 

จากนั้นนายชาญณรงค ์ สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงความ

เป็นมาของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ตามล าดบั ดงันี ้ 

• ปี 2557 บริษัทไดท้ าการว่าจา้งบริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  ให้เขา้มา

ติดตัง้โปรแกรม Exact เพื่อใชใ้นการบนัทึกบญัชี การจดัท าภาษี และจดัท างบการเงิน  

• ปี 2558 ได้ด  าเนินการติดตั้งระบบ เพื่อท าการทดสอบ พบว่าโปรแกรม Exact นั้น มี

ข้อบกพร่องในการบันทึกข้อมูล เช่น การค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เกิดความผิดพลาด 

รวมทัง้การจดัท าเช็ค ใบแจง้หนีไ้ม่ตรงกบั format ที่ทางบรษิัทตอ้งการ  

• เดือนกุมภาพันธ ์2559 ทางบริษัทส่งหนังสือไปยงับริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด เพื่อใหเ้ขา้มาด าเนินการแกไ้ขโปรแกรม แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากบริษัท วันซอฟต ์

โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั ทางบรษิัทจึงไดด้  าเนินการฟ้องรอ้งกบัศาลแพ่ง  
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• วนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศาลมีค าสั่งตดัสินคดีใหท้างบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ชดใชค้่าเสียหายให ้ 

• เดือนธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีค  าสั่งในศาลแพ่ง ให้บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั ชดใชค้่าเสียหาย รวมทัง้มาถอนการติดตัง้  

• เดือนกันยายน 2563 ทางบริษัทท าการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา แต่ศาลไม่รบัฟ้อง จึงเป็นผลให้
คดีความสิน้สดุลง  

ทัง้นี ้ในระหว่างนีท้างบริษัทไดต้ิดตาม ทวงถามใหบ้ริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
มาถอนการติดตัง้โปรแกรมดังกล่าว แต่ทางบริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ยังเพิกเฉย ต่อมาช่วง
พฤศจิกายน 2564 บรษิัทบรหิารสินทรพัยไ์ดย้ื่นฟ้องลม้ละลายต่อ บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  

จากนั้น นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา กรรมการบริษัท และผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้รายละเอียดดงันี ้

สืบเนื่องจากค าพิพากษาศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษาโดยมีใจความว่า “ให้บริษัทเอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) คืนโปรแกรม Exact ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรบัการบนัทึกบญัชี
และเอกสารต่างๆ ทางบญัชี ภาษีอากร รวมถึงการจดัท างบการเงิน และส่งเสรมิการจดัการในกิจกรรมการขนส่งครบ
วงจร มอบคืนแก่บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 

ค ำถำม : บริษัทจะคืนโปรแกรมและสิทธิการใชง้านโปรแกรม Exact ในรูปแบบใด ดว้ยวิธีการใด 
เนื่องจากว่าบรษิัทมีความเส่ียงว่าจะถกูยึดอายดัเซฟิเวอรร์ะบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือถอนคืน หรือส่งมอบสิทธ์ิการใชง้าน
ของโปรแกรม Exact ดงักล่าว อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้านคอมพิวเตอรบ์รษิัท  

จึงขอเรียนสอบถามมายังผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท ว่ามีแนวทาง แผนรองรบั หรือแผน
ส ารอง รวมถึงถึงวิธีการรบัมือและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้เช่นใด อย่างไร ทัง้ในปัจจุบนั และในอนาคตที่อาจจะถกูยึด 
อายดั โปรแกรมดงักล่าว 

ค ำตอบ : นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ใน
ปัจจบุนัทางบรษิัทใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั ในการบนัทึกบญัชี ดงันัน้การคืนโปรแกรม Exact ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานประจ าวนัของบรษิัทแต่อย่างใด สามารถคืนไดท้นัที 

ค ำถำม : บรษิัทจะใชโ้ปรแกรมใด ประเภทใดเขา้มาปฏิบตัิงานแทนในการจดัการระบบบญัชีของ
บรษิัท ที่มีความสามารถและใกลเ้คียงกบัโปรแกรมเดิม เพื่อใหบ้รษิัทยงัคงสามารถด าเนินการธุรกิจต่อไปได ้

นอกจากนี ้บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งมีส านักงานตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร ์ในปัจจุบันมีการใช้
โปรแกรมที่มีลกัษณะเช่นเดียวกบั โปรแกรม Exact อยู่หรือไม่ หากมี ใชโ้ปรแกรมอะไร 

ค ำถำม : ขอทราบเหตุผลและรายละเอียดถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดบริษัทถึงยกเลิกการใช้
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โปรแกรม Exact ดังกล่าว แล้วบริษัทในเครือของท่านก็ท าธุรกิจและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเฉก
เช่นเดียวกบัท่าน ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่อยู่ประเทศสิงคโ์ปรใชง้านโปรแกรมที่มีลกัษณะเดียวกบัโปรแกรม Exact  
ไดแ้ก่โปรแกรมอะไร 

นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทาง
บริษัทใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั เป็นระบบ ERP ซึ่งใชง้านก่อนการจดัซือ้โปรแกรม Exact และปัจจุบนัยงัคงใชง้าน
ในส่วนของ เจ เอส วัน อยู่ และในส่วนบริษัทในเครือทางสิงค์โปรใ์ช้โปรแกรมชื่อ Sys Freight เป็นระบบ ERP 
เช่นเดียวกัน และเนื่องจากโปรแกรม Exact ไม่สามารถรองรบัการท างานตามที่บริษัทตอ้งการได ้บริษัทจึงพฒันา
โปรแกรม เจ เอส วนั ใหม้ีประสิทธิภาพขึน้มาแทน 

ค ำถำม : ปัจจุบนับริษัทใชโ้ปรแกรมที่เก่ียวขอ้งกับการบนัทึกบญัชีของบริษัทใดอยู่ โดยมีราคา
เท่าไหร ่และราคาสงูหรือถกูกว่าที่ว่าจา้ง บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั เท่าใด 

นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทาง
บริษัทฯ ใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั ซึ่งมีจ่ายค าธรรมเนียม License Software ครบเรียบรอ้ยหมดแลว้ โดยปัจจุบัน
ทางบรษิัทช าระค่าบรกิารอยู่ที่เดือนละประมาณ 400,000 บาท  

ค ำถำม : ส าหรบัการซือ้โปรแกรมใหม่ที่เขา้มาทดแทนการใชโ้ปรแกรม Exact เดิมนัน้ ถือเป็นการ
ช าระเงินซือ้โปรแกรมการท างานที่ซ  า้ซอ้น อนัเป็นการใชเ้งินของบรษิัทซือ้โปรแกรมการท างานรูปแบบและลกัษณะที่
มีวิธีการท างานท่ีเหมือนเดิม หรือไม่อย่างไร 

นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า ทางบริษัทไม่ไดม้ี
การใชโ้ปรแกรมซ า้ซอ้นกนัแต่อย่างใด เนื่องจาก บริษัทยงัไม่เคยใชง้านโปรแกรม Exact เลย บริษัทใชโ้ปรแกรมเดิม
มาโดยตลอด และพฒันาปรบัปรุงระบบใหด้ียิ่งขึน้ 

ค ำถำม : ในส่วนเรื่องการบนัทึกงบการเงินของบรษิัทตามค าพิพากษาศาลอทุธรณ ์การบนัทึกงบ
การเงินทางบญัชี บริษัทไดบ้นัทึกว่าบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด น้ันเป็นเจา้หนี ้ลกูหนี ้ของบริษัท 
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือไม่อย่างไรบา้ง 

และในส่วนของค่าใชจ้่ายการซือ้โปรแกรมส าหรบับนัทึกทางบญัชี Exact บรษิัทไดจ้ดัท าบนัทึกลง
ไวใ้นงบการเงินว่าอย่างไรบา้ง  

นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า เมื่อปี 2557 ทาง

บริษัทไดช้ าระค่า License Software ไปเรียบรอ้ยแลว้ ประมาณ 2 ลา้นบาท ซึ่งในปัจจุบนัไดต้ัง้ส ารองทางบญัชีไว้

เรียบรอ้ยแลว้ ดังนั้นทางบัญชีไดร้ายงานงบไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ในอนาคตถา้บริษัทสามารถเรียกรอ้งไดเ้งินคืนมา

ประมาณ 4 ลา้นบาท จะบนัทึกบญัชีเขา้เป็นรายไดข้องบรษิัทต่อไป 
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ทัง้นี ้นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กล่าวเพิ่มเติมว่า เก่ียวกบัระบบโปรแกรม

ของ Exact ในค าถามขอ้สดุทา้ย เรื่องการบนัทึกบญัชี ขอใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าการบนัทึกบญัช ีทางบรษิทัไดใ้ชส้ านกั

งานสอบบัญชีที่มาตรฐานสูง มั่นใจไดว้่าการบันทึกบัญชีถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผิดพลาด เพราะถา้ผิดพลาดไปนั้น ทาง

ผู้สอบบัญชีคงไม่อนุญาตให้ผ่านมาหลายปี ส าหรับเรื่องระบบปฏิบัติการทางด้านไอทีต่างๆ โดยส่วนตัวมี

ประสบการณท์างดา้นไอทีพอสมควร และมีนโยบายใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีไหนก็ได ้จึงไดต้ิดต่อนกัพฒันาชาว

อินเดียมาเพื่อพฒันาระบบที่ใหพ้นกังานของบริษัทสามารถท างานที่ไหนก็ได ้โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  

บริษัทไดม้ีการพฒันาระบบปฏิบัติการทางดา้นโลจิสติกสข์องเราเอง ยกเวน้โปรแกรมทางดา้นบญัชีที่จะตอ้งไดร้บั

การยอมรบัจากทางกรมสรรพากร จึงมีความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งซือ้ระบบโปรแกรมทางดา้นบญัชีในการปฏิบตัิการ 

ไม่สามารถที่จะพฒันาระบบเองได ้ดงันัน้ จึงขอใหค้วามมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีผูบ้ริหารทางดา้นไอที ซึ่งไดร้บั 

Microsoft Certificate และใบอนุญาตจากองคก์รไอทีต่างๆ เพราะฉะนัน้ บริษัทเป็นองคก์รที่มีความรูเ้รื่องไอทีสงู ซึ่ง

น าไปสู่การเจรจาและซือ้หุน้ของ CDN ดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจเรื่องการลงทุนในดา้นไอทีต่างๆ อยู่บนความ

เชี่ยวชาญ ช านาญ และความรอบคอบของผูบ้รหิารแลว้  

จากนั้นประธานฯ  กล่าวว่า เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีความมั่นใจในการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารของบรษิัทมากยิ่งขึน้ จะขอใหน้ายพงษ์เทพ วิชยักลุ และนายกิตติ พวัถาวรสกลุ ไดก้ล่าวถึงผู้

ถือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่า ในปีนีเ้ป็นปีที่ดีเนื่องจากบรษิัทมีธุรกิจที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลายเขา้มาเพิ่มเติม คือ CDN  ซึ่งมั่นใจไดว้่าธุรกิจจะเติบโตขึน้

อย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุรายย่อยและสถาบนั  

นายกิตติ  พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ขอให้ความมั่ นใจกับผู้ถือ

หุ ้นว่า  จากการที่ขายหุ ้น ของบริษัทออกไปนั้น  เพื่อ เ ป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามา

ลงทุนบ้าง  และมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารเพื่อก้าว ไปสู่การเติบโตในภายภาคหน้าและเพื่อรองรับ

ก า ร เ ข ้า สู ่ธ ุร ก ิจ ดิจ ิต อล  ซึ ่ง เ ป็ น ธุร กิจ ที ่ ไ ม่ส ามารถหลีก เ ลี ่ย ง ไ ด ้ใ นอนาคต  โ ด ย เ ฉพาะหลัง จ าก

สถานการณ์กา รแพร่ร ะบาดของ โควิด -19 หรือช่ว ง การแพร่ร ะบาดของ โควิด -19 ซึ่ง ธุรกิจหลาย

ประเภทได้ร ับผลกระทบทั้ง ในแง่บวกและแง่ลบ ฉะนั้นธุรกิจดิจิตอลจึง เ ป็นเทรนด์ธุรกิจที่ เกิดขึ ้น  ซึ่ง

บริษัทเองได้ปรับตัวโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร ์ค จ ากัด  ด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้ ขอให้

ผู้ถือหุ้นติดตามการเปล่ียนแปลงของบริษัทว่าจะมีการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกมากขึ ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่

เพียงธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ งตอนนี ้เ ป็นธุรกิจที่ มีแนวโน้มจะเติบโตขึ ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 และตอนนี ้ก าลังเติบโตขึ ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะค่าระวางการขนส่งสินค้าก็ไม่มีแนวโน้มที่ จะ  
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ลดลง ในระยะเวลาอนัใกล ้จึงเป็นเรื่องเชิงบวกในธุรกิจโลจิสติกส ์ขนส่งทางทะเล ถา้ NCL เสริมดว้ยธุรกิจดิจิตอลเขา้มา ก็ให้

ลองนึกภาพว่า ระบบโลจิสติกสท์ี่มีระบบดิจิตอลเขา้มาสนบัสนนุจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างไร จึงไดฝ้ากเป็นขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้ 

สดุทา้ยนี ้ประธานฯ กล่าวว่า จากที่นายพงษ์เทพ วิชยักลุ และ นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ไดก้ล่าวให้

ความมั่นใจกบัผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ หวงัว่าผูถื้อหุน้คงจะมีความมั่นใจมากขึน้ จึงขอกล่าวขอบคณุทกุท่านท่ีไดส้สละ

เวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ทั้งนี ้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ 

ขอขอบคณุในความเชื่อมั่น ในความไวว้างใจ และการสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจอย่างดรเสมอมาจากผูถื้อหุน้ นกั

ลงทุน พนัธมิตรทางการคา้ ลกูคา้ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ที่

เป็นก าลงัส าคญัในการร่วมสรา้ง เพิ่มคุณค่าในความส าเร็จ การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคณุทกุ

ท่านมา ณ โอกาสนี ้และหวงัว่าจะไดร้บัการสนบัสนนุเป็นอย่างดีตลอดไป ปิดการประชมุเมื่อเวลา 11.30 น. 

 

 

ลงชื่อ  ………………………….. 
 พลเอก พอพล มณีรนิทร ์

ประธานในที่ประชมุ 
รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ลงชื่อ  ………………………………. 
 นางสาวอจัฉราพร โยธา 

เลขานกุารบรษิัท 
ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประขมุ 

 
หมำยเหตุ : สรุปจ านวนผูเ้ขา้ประชมุ รวมผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 55 ราย นบั

จ านวนหุน้ทัง้หมดได ้209,904,128 หุน้ คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 45.0291 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัท 

 

 


