
 
 

 บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ NCL-M 16/61  

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท

ฯ”) ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 

ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 76 ราย และจ านวนหุ้ นที่นับรวมกันทัง้สิน้ 

260,451,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.31 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่

ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

เห็นด้วย  257,278,843 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  257,278,843 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

2. มีมติอนุมตัิออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) 

เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 65,000,000  หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่นเท่ากบั 7 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิง้) โดยก าหนด

ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน 

นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน ดงันี ้

เห็นด้วย  257,279,045 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  257,279,045 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 



 
 

3. มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 26,000,000 บาท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 

146,913,184.50 โดยการออกหุ้นใหม่สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 3 

(“NCL-W3”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

4. มีมติอนุมตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จากเดิม 120,913,184.50 หุ้น เป็น 146,913,184.50 หุ้น โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่

ดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจ านวน  146,913,184.50 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิหกล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นสามพนั 

หนึง่ร้อยแปดสบิสีบ่าทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น   587,652,738  หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ    0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั   587,652,738 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น (-)  

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

5. มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ Warrant รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) จ านวนไมเ่กิน 104,000,000 หุ้น มลูค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น  26,000,000 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) ในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้ นเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิง้) และ 1 หน่วยใบส าคญั



 
 

แสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 1.5 หุ้นใหม่ (กรณีที่มีเศษของหุ้นต ่ากว่า 1 หุ้น ให้ปัดทิง้) ราคาใช้สิทธิ

เทา่กบั 2.40 บาทตอ่ 1 หุ้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

6. มีมติอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51. 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่

แก้ไขเพิ่มเติม ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 โดยให้ใช้ข้อความใหมด่งันี ้

ข้อบังคับข้อ 33. ฉบับปัจจุบนั ข้อบังคับข้อ 33. ที่ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกการ
ประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า  (1/5) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ หมด  จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบเุหตผุลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งซือ้ดงักล่าวด้วยใน
กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่ว 

 
 
 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
สามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกการ
ประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น 
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้ นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม



 
 

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35. ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้แก่บริษัท 

 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 ตราประทบัของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

คือการให้บริการจดัสง่สินค้าระหวา่งประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงสญัลกัษณ์และตรา

ประทบัของบริษัท ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การจดจ าของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ และสนบัสนนุการขายสนิค้า

และบริการของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทบัใหมแ่ละข้อความใหมด่งันี ้

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

                                         

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  260,451,950 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 
 

7. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ไมม่ีผู้ใดเสนอ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


