
 
 

 
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2564 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
————————————————————————————————————————————— 

 
วัน เวลา สถานที ่

 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/ 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  
ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส านกังานใหญ่ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1  ถนน
สมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

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

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ 
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. พลเรอืเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดแูล 
กิจการท่ีดี / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอจัฉราพร โยธา  เลขานกุารบรษัิท / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

2. นางสาวอรุชัยาพร สง่าเมือง  ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 

3. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษัิท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั 

 

 

 



 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ จากสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี ้การจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 นี ้

บริษัทฯ จึงไดจ้ัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และการประชุมครัง้นีด้  าเนินการภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์น

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง

ปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสงัคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผนับริษัทในตลาดหลกัทรพัยเ์ลื่อนการประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อป้องกนั COVID-19 ได ้โดยมีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เก่ียวกับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 

 
บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชมุ ซึ่งจะอยูห่า่ง

จากจดุลงทะเบียนการเขา้ประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีผูม้ีไขห้รอืมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ ที่มีความความเสี่ยงดงักล่าวเขา้รว่มประชุม และบริษัทฯ  ได้

ด  าเนินการท าความสะอาดสถานที่จัดการประชุมดว้ยแอลกอฮอล์ เพื่อความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการ

ประชุม และไดจ้ดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมือไวบ้ริการผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุใสห่นา้กากอนามยั และสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ 

  การประชุมครัง้นี ้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่

ประชุม”) ไดม้อบหมายให ้นางสาวบวับชูา ปณุณนนัท ์เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบวับชูา ปณุณนนัท ์แจง้ใหท้ี่ประชุม

ทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดงันี ้(ทัง้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเองและมอบฉนัทะ) 

มาประชมุดว้ยตนเอง  8 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  144,168,874 หุน้ 

รบัมอบฉนัทะ              18 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้    47,746,754 หุน้ 

รวม               26 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  191,915,628 หุน้ 

     คิดเป็นรอ้ยละ            42.258 



 
 

  ซึ่งนับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 191,915,628 หุ้นคิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 42.258 ของจ านวนหุ้นที่

จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 454,152,248 หุน้ ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทหมวดที่ 6 วา่

ดว้ยการประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ที่ 35 ซึ่งก าหนดไวว้่า “ในการประชมุผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

(ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

ในวนัท่ี 16 สงิหาคม 2564 ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้จ านวน 4,264 ราย รวมจ านวน 454,152,248 หุน้ 

จากนัน้พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ที่ 24-25 ซึง่มีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อ 24 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได  ้

 ขอ้ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้นกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธานที่ประชมุ แตถ่า้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่

ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ” 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสยีงชี ้

ขาด”  

พิธีกรแนะน าประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  

2. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 

คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี 

 

 



 
 

4. พลเรอืเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบั 

ดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 

เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

  ทัง้นี ้มีจ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 7 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ

ทัง้หมด ทัง้นี ้นายพงศพ์นัธ ์คงก าเนิด และ นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ เขา้รว่มการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์

จากนัน้พิธีกรจึงเชิญประธานฯ เปิดประชมุ ประธานฯ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้สูก่ารประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

จากนัน้พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเพื่อ

ความโปรง่ใสในการนบัคะแนน บรษัิทไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายท าหนา้ที่อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูตอ้งของ

การนบัคะแนน ซึง่มีนายกฤษกรณ ์รมัยไ์ธสง ผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน 

  พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทไดค้  านึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการดแูลก ากบักิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม 

1. บรษัิทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉนัทะ ใหก้รรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูโดยสงัเขปที่แจง้ไวใ้น
หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

2. บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการเรยีนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุแก่ผูถื้อหุน้ดงันี ้ 
2.1 บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย์

ผา่นระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD 
2.2 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 พรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่                
27 สิงหาคม 2564 (ลว่งหนา้ 16 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการ
ประชุมและขอ้มลูประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามลว่งหนา้
มายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบค าถามผู้ถือหุ้นได้อย่าง
ครบถว้นและทั่วถึง 

2.3 บริษัทฯ ไดม้ีการลงประกาศในหนังสือพิมพร์ะหว่างวนัที่ 1, 2, 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
 

  เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินงานเป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย พิธีกรไดก้ลา่วชีแ้จงระเบียบการประชมุ หลกัเกณฑ์
การออกเสยีงลงคะแนน และรายละเอียดแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้



 
 

  ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่า หุน้หนึ่งหุน้ มี
หนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ ขอ้ 37 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   
  ดงันัน้ การนบัคะแนนในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 นี ้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด าเนินการ
ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรบัในการออกเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้ทกุทา่น
สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ที่มีหรือตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีค่าเท่ากบั หนึ่ง
เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเวน้ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศที่
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นตามที่ผูถื้อหุน้
ระบใุนหนงัสอืรบัมอบฉนัทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งชาติ 

2. โดยในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแลว้ล่วงหน้า ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ที่ทา่นใชป้ระกอบการเขา้รว่มการประชมุ โดยทา่นสามารถออกเสยีงลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสียง หากประสงคล์งคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หนา้ต่าง
ลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแลว้ใหก้ลบัมาที่หนา้ต่าง E-meeting และกดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) 
เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมด 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบ
ฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ ส่วนผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออก
เสยีงลงคะแนนตามประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้นัน้ บรษัิทไดม้ีการน าคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความ
ประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ ไดม้ีการบนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพิวเตอร ์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

4. วิธีการนบัคะแนน จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ 
จากนัน้จะน าคะแนนเสียงดงักล่าว หกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม  คะแนนส่วนที่
เหลอืถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  

5. เมื่อเสร็จสิน้การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศใหท้ี่ประชุมรบัทราบทันทีที่ท  าการรวบรวม
คะแนนเสรจ็ โดยแบง่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละของ
ผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้

6. การประชมุในวนันี ้จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระท่ีมีการก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ โดย
จะมีการก าหนดเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอคิดหรือขอ้ซกัถามในระเบียบวาระนัน้ๆ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอความเห็นหรือค าถาม ใหย้กมือขึน้ เมื่อประธานฯ อนุญาตแลว้ ใหแ้จง้ช่ือ-นามสกุล 



 
 

พรอ้มระบวุ่ามาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้จึงแสดงความเห็นหรอืค าถาม สว่นค าถามหรือขอ้เสนอเรื่องอื่น ๆ 
ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการประชมุนัน้ ๆ ก็ขอใหเ้สนอหรอืถามในการประชมุจบในวาระท่ี 6 
   

จากนัน้พิธีกรไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่             
                       23 เมษายน 2564 
  ประธานฯ ไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่            
23 เมษายน 2564 โดยไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ซึ่งไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยไดส้ง่ส  าเนา
รายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นไดพ้ิจารณาลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ตามที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564  ดงักลา่ว ทัง้นีเ้มื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
  เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  บตัรเสยี       0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  รวม  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 

งดออกเสยีง      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ  
 

  หมายเหตุ: 
1. มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 
2. วาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ  

 

ระเบีบบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 136 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 37(3)(จ) ก าหนดวา่ “บรษัิทจะเพิม่

ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิ่มขึน้ จะกระท าไดเ้มื่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง

ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน” 



 
 

พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดส าหรบั

วาระนี ้โดยนายพงษ์เทพ วิชยักลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ลา่วรายงานใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด  - 19 ในประเทศตา่งๆ เริม่มีการผอ่นคลายกิจการตา่งๆ จึงกลบัมาเริม่ด  าเนินการปกติอกีครัง้ 

สง่ผลใหค้า่ระวางเรือระหวา่งประเทศปรบัตวัสงูขึน้ประมาณ 3-4 เท่าจากความตอ้งการขนสง่สินคา้ระหวา่งประเทศที่เพิ่ม

มากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ  ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควิด - 19 อย่างเขม้ขน้ ประกอบกบัสถานการณก์ารขาดแคลนตูส้ินคา้ในปัจจบุนั ท าใหบ้ริษัทมีแนวโนม้ของรายได้

และตน้ทุนการบริการที่สงูมากขึน้ ดว้ยเหตุนีบ้ริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เพื่อรกัษาฐาน

ลูกคา้ปัจจุบัน และขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกคา้หลายรายที่ติดต่อขอใชบ้ริการขนส่งของบริษัท แต่

เนื่องจากเงินหมนุเวียนที่มีอยู่อย่างจ ากดัท าใหบ้ริษัทไม่สามารถใหบ้ริการลกูคา้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่ง

เป็นช่วงที่มีความต้องการการขนส่งสินคา้มากเป็นพิเศษ (High Season) ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มี

แนวโนม้ปรบัตวัอ่อนค่าลงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2563 ที่ 30 เป็น 33 บาทต่อดอลลา่หส์หรฐัอเมริกา 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุอตัราแลกเปลี่ยนรอ้ยละ 10 ท าใหบ้ริษัทตอ้งมีเงินสดรองรบัส าหรบัค่าขนส่งที่เพิ่มขึน้ 

เนื่องจากปัจจบุนับรษัิทมีการใชแ้หลง่เงินทนุจากการกูย้ืมใกลเ้ต็มวงเงินแลว้ โดยทางบริษัทไดป้ระมาณการเงินทนุส ารอง

ในสว่นนีท้ี่ประมาณ 100.00 ลา้นบาท ซึง่ฝ่ายบรหิารคาดวา่จะท าใหม้ีศกัยภาพในการรองรบัยอดขายเพิ่มขึน้ประมาณ 30 

ลา้นบาทต่อเดือน โดยประมาณจากรอบการจ่ายช าระหนีข้อลกูหนีก้ารคา้ที่ ใชเ้วลาในการเก็บเงินเฉลี่ย 90 วนั (เฉลี่ย

ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้องกลุ่มบริษัทตัง้แต่ปี 2562 – ปัจจุบัน อยู่ที่ 70-80 วัน) หรือประมาณ 360 ลา้นบาทต่อปี 

อา้งอิงจากภาวะอตุสาหกรรมช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปรมิาณความตอ้งการการขนส่ง 

ณ เวลานัน้ดว้ย โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,309.96 ลา้นบาท 

926.57 ลา้นบาท และ 692.07 ลา้นบาท และมีก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ เทา่กบั 11.67 ลา้นบาท (24.23) ลา้นบาท และ 39.49 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธิรอ้ยละ 0.89 รอ้ยละ (2.62) และ รอ้ยละ 5.71 ตามล าดบั ทัง้นี ้หากการ

เติบโตของรายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้่ายที่คงที่ อาจจะสง่ผลใหอ้ตัราการท าก าไรของบรษัิทดีขึน้ตามล าดบั อนึง่ในระหวา่งที่ขยาย

ฐานลกูคา้ และเพิ่มรายไดห้ากบรษัิทฯ ใชเ้งินทนุหมนุเวียนนีย้งัไมห่มด ทางบรษัิทจะน าเงินเงินกูว้งเงินระยะสัน้ของสถาบนั

การเงินก่อน เพื่อลดภาระตน้ทนุทางการเงินและเพื่อส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในอนาคต  นอกจากนี ้ส  าหรบัเงินเพิ่มทนุ

สว่นที่เหลือหากยงัไม่มีการใชอ้ีกกว่าจ านวน 50.75 ลา้นบาท บริษัทจะน าไปช าระคืนหนีเ้งินกูว้งเงินระยะสัน้กบัสถาบนั

การเงินก่อน เพื่อลดภาระตน้ทนุทางการเงินและเพื่อส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในอนาคต 

ทัง้นีภ้ายใตข้อ้จ ากัดดา้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้

ไวรสัโควิด – 19 (COVID-19) และสถานการณท์างดา้นตลาดทุนที่มีความผนัผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทนุ

จากการเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปใหป้ระสบความส าเร็จเป็นไปไดย้าก และอาจมี

ความไม่แน่นอนในจ านวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนท าให้บริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอ ตลอดจนมีขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการด าเนินการที่มากกว่าการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั นอกจากนี ้หากบริษัทใชว้ิธีการหา

เงินทนุดว้ยวิธีการกูย้ืมเงินหรอืออกตราสารหนีจ้ะท าใหบ้รษัิทมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้

ถือหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) ของบริษัทจะเพิ่มขึน้ตามล าดบั รวมถึงความสามารถในการท าก าไรจะลดลง การ

เสนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อ



 
 

รองรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บัการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย  คณะกรรมการบรษัิทจึง

เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุน้สามญั

เพิ่มทนุของบรษัิทจ านวน 45,000,000 หุน้ ใหแ้ก่นกัลงทนุ ไดแ้ก่  

1) บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

2) นางละออ  ตัง้คารวคณุ 

3) นายวิชยั  ดา่นรตัน 

4) นางนธีรา  บรริกัษ์คเูจรญิ 

ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่อ่

บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในราคาหุน้ละ 3.35 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอ

ขายทัง้สิน้จ านวน 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นการตกลงรว่มกันระหว่างบริษัทและนกัลงทุนที่จะ

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาสว่นลดไมเ่กินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะค านวณจาก

ราคาถวัเฉลีย่ของหุน้บรษัิทยอ้นหลงั 15 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (ระหวา่งวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึง่เทา่กบั 3.72 บาทตอ่หุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาถึงผลประโยชน์

ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี ้ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นว่านกัลงทุนมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอที่จะด าเนินการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัท 

ตามที่เสนอขา้งตน้ได ้และนกัลงทนุไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหาร นโยบาย หรือแผนการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทแตอ่ยา่งใด เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

การเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็น

การเพิ่มความแข็งแกรง่ของฐานะการเงินและมีสภาพคลอ่งทางการเงินเพิ่มขึน้ ตลอดจนมีเงินทนุเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ

และการลงทนุของบรษัิทในอนาคต ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมีความสามารถในการท าก าไรและมีแนวโนม้การด าเนินงานท่ีดขีึน้ 

รวมถึงลดภาระการกูย้ืมเงินบางสว่นจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจหรอืขยายกิจการ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้

พิจารณาแลว้เห็นว่านกัลงทนุมีศกัยภาพดา้นการเงิน มีแหลง่เงินทนุเพียงพอที่จะด าเนินการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษัิท 

และนักลงทุนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร 

นโยบาย หรือแผนการด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด เวน้แต่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท นอกจากนี ้

บริษัทมีความคาดหวงัว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะไดร้บัค าแนะน าเพิ่มเติมจากนกัลงทนุ และมีความเป็นไปไดท้ี่อาจจะไดร้บั

การแนะน าลกูคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงอาจจะมีโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มของนกั

ลงทุน เช่น  นางละออ ตัง้คารวคุณ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้บริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย    

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดได้ภายใตเ้ง่ือนไข 

ดงัตอ่ไปนี ้



 
 

1)  บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคล
ในวงจ ากัดดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และจะเสนอขายไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุ และ 

2) บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์ห้
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิาร
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก

จ านวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

499,152,248 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง      0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสยี       0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม  191,915,628 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หมายเหตุ: 

1. มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) 

นางสาวบวับูชา ปุณณนนัท ์พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
น าเสนอรายงานเก่ียวกบัวาระนี  ้ โดยนายพงษ์เทพ วิชยักุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุทราบวา่ 
สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 113,538,062 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 124,788,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 



 
 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 45,000,000 หุน้เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่   
ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 
(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 15,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 18,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่นางละออ ตัง้คารวคณุ  

3) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่นายวิชยั ดา่นรตัน  

4) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่นางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ  

การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่  1) บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั                
2) นางละออ ตัง้คารวคณุ  3) นายวิชยั ดา่นรตัน  4) นางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ ดงักลา่ว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัที่มิไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท ซึง่เป็นราคาเสนอขาย
ที่ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษัิท ตามหลกัเกณฑท์ี่  ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดส าหรบัการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ซึง่เทา่กบั 3.72 บาทตอ่หุน้  

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากวา่รอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
(ราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท) 
บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และนางละออ ตัง้คารวคณุ และนายวิชยั ด่านรตัน และนางนธีรา บริรกัษ์คเูจรญิ 
จะถกูหา้มน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่ไดร้บัจากการเสนอขายดงักลา่วออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั และนางละออ ตัง้คารวคณุ และนายวิชยั ด่านรตัน และนางนธีรา บริรกัษ์คเูจริญ จะสามารถทยอยขาย
หุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในสว่นเพิ่ม
ทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 



 
 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว จะไม่เป็นผลใหบ้คุคลใด
ตอ้งมีหนา้ที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ รวมถึงวตัถปุระสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(F 53-4) สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษัิทดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้ 

(1) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้หุน้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การ
ช าระค่าหุน้ การก าหนดราคา รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้
ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) ลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ 
และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่งไปได ้

(3) การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ 
และ/หรอืค าขอตา่งๆ และ/หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น  

นายสวุิทย ์จันทรอ์  าพร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย ขอสอบถามว่า หลงัจากการ

เพิ่มทนุ จะมีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้หรอืไม่ 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมว่า ยังใหค้วามมั่นใจและขอ

ยืนยนักบัผูถื้อหุน้วา่ยงัคงเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์ร ขอใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจได ้ส าหรบัผูบ้รหิารในสายงานตา่ง ๆ เมื่อ

บรษัิทมีการขยายธุรกิจไปในดา้นตา่งๆ เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มรายได ้และความมั่นคงใหก้บับรษัิท ก็อาจจะมีการเพิ่มเติมผูบ้รหิาร



 
 

ที่เช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ เขา้มาเพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ และความแข็งแกรง่ใหแ้ก่บริษัท ยกตวัอย่างเช่น การเรียนเชิญ

นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้มารว่มบรหิาร เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของบรษัิท เพื่อขยายธุรกิจตอ่ไปในอนาคต ขอใหผู้ถื้อหุน้

ไวว้างใจภายใตก้ารบรหิารงานของผมตอ่ไปครบั 

ทัง้นี ้เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุพจิารณาแลว้มมีติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 
จ านวน 45,000,000 หุน้เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกนัหรอืตา่งคราวกนัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท โดยจดัสรรแก่ 1.) บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จ านวน 15,000,000 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  2.) นางละออ ตัง้คารวคณุ จ านวน 18,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท            
3.) นายวิชยั ดา่นรตัน จ านวน 6,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  4.) นางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ จ านวน 
6,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  บตัรเสยี       0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  รวม  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสยีง      0 เสยีง   

  หมายเหตุ: 
1. มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
 2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า  ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37 (3) (ง) ก าหนดว่า บริษัทจะ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ หรอื ขอ้บงัคบัของบรษัิทไดเ้มื่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสาม

ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

จากนัน้ พิธีกรไดเ้ชิญนายพงษ์เทพ วิชยักุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดส าหรบั
วาระนี ้โดยนายพงษ์เทพ วิชยักลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุทราบวา่ สบืเนื่องจากบรษัิทประสงค์
จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทอีกจ านวน 11,250,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมเ่ป็นจ านวน 124,788,062 



 
 

บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 499,152,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ตามที่เสนอในวาระที่ 2 ขา้งตน้ เพื่อให้
เป็นไปตามที่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัก าหนด บรษัิทฯ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทดงักลา่ว 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4   ทนุจดทะเบียนจ านวน  124,788,062.00 บาท (หนึง่รอ้ยยี่สบิสีล่า้นเจ็ดแสนแปด 
    หมื่นแปดพนัหกสบิสองบาทถว้น) 

                                        แบง่ออกเป็น                            499,152,248.00 หุน้          (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 
   หมื่นสองพนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 

                                        มลูคา่หุน้ละ            0.25 บาท          (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
                                        โดยแยกออกเป็น    
                                        หุน้สามญั                                 499,152,248.00 หุน้        (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 

   หมื่นสองพนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 
                                        หุน้บรุมิสทิธิ                   -   หุน้    (-)” 

หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ  

มติที่ประชุม : ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ

บรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนทะเบียน เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 4   ทนุจดทะเบียนจ านวน  124,788,062.00 บาท (หนึง่รอ้ยยี่สบิสีล่า้นเจ็ดแสนแปด 
    หมื่นแปดพนัหกสบิสองบาทถว้น) 

                                        แบง่ออกเป็น                            499,152,248.00 หุน้          (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 
   หมื่นสองพนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 

                                        มลูคา่หุน้ละ            0.25 บาท          (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
                                        โดยแยกออกเป็น    
                                        หุน้สามญั                                 499,152,248.00 หุน้        (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 

   หมื่นสองพนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 
                                        หุน้บรุมิสทิธิ                   -   หุน้    (-)” 

 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
  เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  งดออกเสยีง      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  บตัรเสยี       0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  รวม  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 



 
 

  หมายเหตุ: 
1. มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เตมิ 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอื  
                       บริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ืองเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

นางสาวบวับูชา ปุณณนนัท ์พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

น าเสนอรายละเอียดส าหรบัวาระนี ้โดยนายพงษ์เทพ วิชยักลุ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อ

เป็นการเตรียมความพรอ้มและรองรบัการเติบโตของบริษัท และสิ่งที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต บริษัทจึงขอเพิ่มเติม

วตัถปุระสงคข์องบริษัทและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิท รายละเอียดดงันีบ้รษัิทฯ 

มีความประสงคจ์ะเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ อีก 1 ขอ้ ดงันี ้

 “ขอ้ที่ 56 ประกอบกิจการ ผลติ จ าหนา่ย ตวัแทนจ าหนา่ย อาหาร เครือ่งดื่ม ขนม เบเกอรี ่ทกุชนิด ทกุประเภท” 

คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม

วตัถุประสงคข์องบริษัทและพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้  3 เรื่องเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทฯ ส าหรบัโครงการท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข

เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 ของบรษัิท ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้

ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทและ
อนมุตัิแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่งเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  งดออกเสยีง      0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  บตัรเสยี       0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
  รวม  191,915,628 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

หมายเหตุ: 
1. มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ  
   

-  ไมม่ี  - 
 

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถว้นตามที่แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ พิธีกรจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ในที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นที่หรอืเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ 

นายสุวิทย์ จันทรอ์  าพร ผู้ร ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า บริษัทมี

เปา้หมายในการขยายไปด าเนินธุรกิจอื่นดว้ย ไมท่ราบวา่เป็นธุรกิจเก่ียวกบัอะไรบา้งที่บรษัิทมคีวามสนใจ และคาดวา่จะใช้

เงินลงทนุอีกเทา่ไร และบรษัิทมีความเสีย่งอะไรบา้งไหมที่ตอ้งระวงั 

นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ค าถามนีเ้ป็นค าถามที่ดีมาก 

คิดว่าเป็นค าถามที่ผูถื้อหุน้หลายท่านอยากทราบเช่นกนั ในความเป็นจริงแลว้ เมื่อ 4 ปีก่อน บริษัทฯ ไดเ้ริ่มขยายธุรกิจ

เพิ่มขึน้ โดยเริ่มด าเนินธุรกิจที่เป็น Non – Logistics คือ บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน า้ยาลา้งไต 

โดยลา่สดุไดม้ีการด าเนินการดา้นโรงงานผลิตแอลกอฮอลแ์ลว้ อีกทัง้ ขณะนีไ้ดย้ื่นเรื่องตอ่ส านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา เพื่อขออนญุาตน าเขา้ Antigen Test Kit ทัง้ชุดตรวจโควิดตามบา้น และ Point of care ที่สามารถใชต้รวจตามจดุ

ตา่งๆ ไดด้ว้ย คาดวา่จะไดร้บัการอนมุตัิภายใน 2 เดือน โดยบรษัิทฯ ตัง้เปา้หมายจะขายใหแ้ก่ทัง้หนว่ยงานของภาครฐัและ

เอกชนใหไ้ด ้1 ลา้นชุดในปีหนา้ ซึ่งการน าเขา้ชุด ATK ถือว่าเป็นธุรกิจ Non –Logistics ที่ไดเ้ริ่มด าเนินการแลว้ และใน

อนาคตจะขยายการด าเนินงานดา้น Non – Logistics เพิ่มขึน้ ใหเ้กิดความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม New  

S - Curve  ของธุรกิจโลจิสติกสท์ี่มีผลด าเนินงานดีอยูแ่ลว้ในปัจจบุนั อีกทัง้สถานการณโ์ควิดและสถานการณก์ารคา้โลก

ปัจจบุนัจึงเช่ือมั่นไดว้า่ธุรกิจโลจิสติกสจ์ะมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่องไปประมาณ 4 – 5 ปี แตอ่ยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ก็

ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้เริ่มขยายธุรกิจในดา้น Non – Logistics เพิ่มขึน้ และเนื่องดว้ยสถานการณ์โควิดที่ท  าใหม้ีการ

ปรบัเปลี่ยนการท างานเป็นการ Work from Home หรือ Work from anywhere ท าใหท้กุคนตอ้งปรบัตวัเขา้สู ่Digital Life 

มากขึน้ ประกอบกบัธุรกิจ E – Commerce ที่ขยายตวั บริษัทฯ จึงไดเ้ล็งเห็นลูท่างการด าเนินธุรกิจในดา้น Digital จึงเชิญ

นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ เขา้มารว่มทีมบรหิาร เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความแข็งแกรง่ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่ขณะนี ้

บริษัทฯ ไดจ้ดัทีมที่ปรกึษาทางการเงิน เพื่อเขา้มาประเมินมลูค่าการของการลงทนุ และคิดว่าการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะเป็น

การเสรมิศกัยภาพของธุรกิจโลจิสติกส ์และเงินสว่นท่ีเหลอืจะน าไปลงทนุขยายธุรกิจ Non – Logistics ไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากนัน้นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดก้ลา่วเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน

รว่มกบั บริษัท ยเูรกา้ ดีไซน ์จ ากดั (มหาชน) และเขา้ท าการเซ็นสญัญากบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เพื่อท าธุรกิจปลกู 

สกดั และจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ญัชง ซึ่งเป็นหนึง่ในการขยายตวัของธุรกิจ Non – Logistics โดยไดม้ีการแจง้สารสนเทศให้

ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปก่อนหนา้นี ้อยา่งไรก็ดี การขยายธุรกิจ Non – Logistics ก็คือความเสีย่งของ

บริษัทฯ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหมท่ี่เพิ่มเติมขึน้มา จึงเชิญนายพงษ์เทพ  วิชยักุล เขา้มารว่มทีมบริหาร นอกจากนี ้มีสดัสว่น

ของกรรมการอิสระมากกวา่กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบคุลากรที่มีคณุภาพและเป็นผูท้รงคณุวฒุิ เขา้มารว่มพิจารณาอนมุตัิ

ในแต่ละโครงการ โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงอยา่งรอบคอบ เช่นเดียวกบัโครงการ Non – Logistics ที่ไดม้ีการน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเขม้งวดในการพิจารณาการลงทุน และการขยาย



 
 

ธุรกิจ Non-Logistics อย่างมาก ไดม้ีการพิจารณาและใหบ้ริษัทฯ ศึกษา ทบทวน และน าเสนอใหม่ และพิจารณาอย่าง

รอบคอบ เพื่อความคุม้ทนุและเกิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้  

ทัง้นี ้นายกิตติ  พวัถาวรสกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้เป็นอย่างมากที่สละ

เวลามาเขา้รว่มประชุมออนไลน ์อนัที่จริงผมอยากประชุมแบบที่ไดพ้บปะกนัมากกว่า เพราะรูส้กึถึงความอบอุ่นมากกวา่ 

แต่การประชุมออนไลนก็์เป็นสิ่งจ าเป็นในยคุนี ้แลว้ก็คิดว่าโควิดจะอยู่กบัเราไปอีกนานพอสมควร เพราะอตัราการติดเชือ้

ของคนในประเทศยงัมีจ านวนมากอยู ่ดงันัน้ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นรกัษาสขุภาพและระวงัอยา่ใหก้ารด์ตก และขอใหค้วาม

มั่นใจวา่ธุรกิจ NCL จะเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในความเป็นจริง หลายปีที่ผ่านมา งบการเงินของ NCL อาจยงัไม่เป็นท่ีนา่

พอใจนกั เนื่องจากอยูใ่นช่วงการลงทนุ จะเห็นวา่ NCL มีการขยายธุรกิจสูต่า่งประเทศจ านวนมากในการขยายสาขา โดยที่

เราไม่ไดไ้ปซือ้กิจการใคร เราลงทนุเอง เนื่องจากเราตอ้งการควบคมุบริหารและตดัสินใจเอง 100% ไม่ว่าจะส านกังานที่

สิงคโ์ปร ์ที่อเมริกา ที่อินโดนีเซีย ท่ีเรามีการลงทนุ ก็จะเห็นไดว้่ามีการเติบโต โดยเฉพาะช่วงโควิดที่เป็นอพัไซส ์อพัเทรนด์

ของ NCL ว่าเราไดเ้ปรียบในการที่มีส  านกังานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุ การบริหารจดัการ เช่น เรามีตูค้อน

เทรนเนอรเ์องอยูป่ระมาณ 2,000 ตู ้ในการบรหิารจดัการดว้ยตวัเอง มีการเซ็นสญัญาจองระวางเรอืแบบ Fixed Space ซึง่

ท าใหเ้ราไดเ้ปรยีบวา่เรามี Space เรอืของเราเอง มีตูค้อนเทรนเนอรข์องเราเอง ในการบรหิารจดัการ เทียบกบับรษัิทอื่นๆ ท่ี

ตอ้งไปติดต่อเช่าเป็นครัง้คราว จึงเป็นสว่นไดเ้ปรียบของ NCL ในขณะเดียวกนัเราก็มีธุรกิจทางสายการบินอยู่ คือ อิสรา

แอลแอรไ์ลน ์เป็นการบริหารจดัการเรื่อง Space ของเที่ยวบิน รว่มกบัส านกังานใหญ่ที่อิสราแอล ซึ่งก็เป็นจดุไดเ้ปรียบอีก

ขอ้หนึ่งของ NCL ที่เรามีทัง้เครื่องบินที่บริหารจดัการเอง และสายการเดินเรือ โดยเฉพาะสายเรือหนึ่ง เป็นของอิสราแอล 

ช่ือว่า ซิมไลน ์ซึ่งเราไปถือหุน้อยู่ 51% โดยอตัราการเติบโตของซิมไลนส์งูเป็นประวตัิศาสตร ์รวมทัง้มีการจดัตัง้ซิมไทย

แลนดแ์ลว้ เทียบกบัก่อนหนา้นีท้ี่ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้บริษัท โดยไดเ้ติบโตขึน้มา 50% หลงัจากมีการจดัตัง้บริษัท ซึ่ง NCL ก็จะ

ไดร้บัประโยชนจ์ากซิมไลนเ์ช่นกนั ซึ่งรายละเอียดตา่งๆ นัน้เป็นท่ีทราบกนัดีในแวดวงธุรกิจโลจิสติกส ์แต่ผูถื้อหุน้ที่อยูน่อก

วงการโลจิสติกสจ์ะไมค่อ่ยทราบขอ้มลูในสว่นนีเ้ท่าที่ควร ดงันัน้ จึงอยากใหผู้ถื้อหุน้เขา้มารว่มประขมุกนัเยอะๆ เพื่อจะได้

สอบถามและเขา้ใจธุรกิจของ NCL มากขึน้ และเขา้มาร่วมกันลงทุนและร่วมกันดูแลควบคุมกิจการร่วมกัน สุดทา้ยนี ้

ขอขอบคณุผูถื้อหุน้เป็นอยา่งสงูอีกรอบ 

 จากนัน้ พลเอก พอพล  มณีรินทร ์ประธานกรรมการ ไดก้ลา่วต่อที่ประชุมเป็นล าดบัต่อมาว่า ผูถื้อหุน้

ทกุท่านคงจะสบายใจขึน้ จากการที่ไดฟั้งจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ที่ไดใ้หค้วามมั่นใจกบัผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตามผมก็

ตอ้งขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลาเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนันี ้และขออนญุาตกลา่วใน

นามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบรษัิทในเครอื ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีใหค้วามเช่ือมั่น ความไวว้างใจ 

และการสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูคา้ 

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายที่ไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการร่วมสรา้งและเพิ่ม

คณุคา่ในความส าเรจ็ในการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนของ NCL ดว้ยดีตลอดมา อยา่งไรก็ตาม ในโอกาสนีค้ณะกรรมการขอ

ยืนยันว่าจะก ากับการบริหารงานของบริษัท ใหไ้ดป้ระโยชนท์ัง้ในเรื่องของโลจิสติกสแ์ละ Non-Logistics ตามที่ท่าน

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ลา่วไปแลว้ เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการขอยืนยนัวา่จะก ากบั



 
 

ดแูลกิจการ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งเป็นกงัวล และสดุทา้ยนี ้ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน ณ 

โอกาสนีด้ว้ย  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว้  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น และปิดการประชมุเมื่อเวลา 10.55 น. 
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หมายเหตุ:  สรุปจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ รวมผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 27 ราย                        

นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้ 191,917,028 หุน้ คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 42.2583 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษัิท  

 

 

 

   

 
 


