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   วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  
 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 2. สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม ่
 3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
 4. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉนัทะ 
 6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  ที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
 8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังาน
ใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวำระที่ 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยไดม้ีการ

จดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

2563 ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่

กฎหมายมีส  าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพรอ้มกนันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ย 1) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ไดบ้นัทกึรายงานการประชมุไวค้รบถว้นถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควร

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

   กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 



  หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
   บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    
 

ระเบียบวำระที่ 2   พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้

ลงทุน โดยเฉพำะเจำะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 

300,000,000 บำท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรบัการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุที่

เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในอนาคต  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผูล้งทุน 

โดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกบับรษัิท ในวงเงินไมเ่กิน 300,000,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพท่ีออกใหม ่(สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

ระเบียบวำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 30,500,000 บำท จำกทุน

จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 113,538,062 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 

144,038,062 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ของหุ้นกู้แปลง

สภำพ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บรษัิทฯ จ านวน 30,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็น

ทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 

122,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

   กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูม้า

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ระเบียบวำระที่ 4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพือ่รองรับกำรใช้สทิธิแปลง
สภำพของหุน้กู้แปลงสภำพทีอ่อกใหม่ของบริษัท 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรบัการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุที่
เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ในอนาคต 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ให้จัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 122,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบั



  หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
   บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    
 

การใชส้ิทธิแปลงสภาพ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัซึ่งเป็นผู้
ลงทนุสถาบนั ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 3) 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 5   พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกำร 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2563 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแกไ้ข

เพิ่มเติม หนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ย 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง มาประชุม และมี

สทิธิออกเสยีง”  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจ านวน 454,152,248 หุ้น เป็น 576,152,248 หุ้น โดยให้

ยกเลกิขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม ่ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน      144,038,062 บาท  (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นสามหมื่นแปดพนั 
หกสบิสองบาท) 

แบง่ออกเป็น      576,152,248 หุน้     (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 
สีส่บิแปดหุน้) 

     มลูคา่หุน้ละ        0.25 บาท   (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น  
หุน้สามญั      576,152,248 หุน้     (หา้รอ้ยเจ็ดสบิหกลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย 

สีส่บิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ   - หุน้  (-) 

   กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูม้า

ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

 

ระเบียบวำระที่ 6  พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ  (ถำ้ม)ี 
 
 



  หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
   บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    
 

จึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้

รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ตามสิง่

ที่สง่มาดว้ย 7 ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วและเอกสารแนบ จะตอ้งน ามามอบตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนเริม่การประชมุ   

 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

  ลงช่ือ                       
                                                                                                            พลเอก พอพล มณีรนิทร ์
                         ประธานกรรมการ 


