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ท่ี NCL-M 10/64 

        วนัท่ี 2 สงิหาคม 2564 

เร่ือง   แจง้มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 4/2564 เร่ืองการเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้ับบคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเพิม่เติมขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทรว่มทนุ Zim Integrated Shipping Service 
Ltd. (แกไ้ข) 

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย  1. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)   
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
4/2564 เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2564 โดยมีมตท่ีิส  าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
1. ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 3/2564 ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากัด (มหาชน) (บริษัท) 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 (ไดมี้มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 11,250,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (ประกำศฯ ทจ. 78/2558) ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่  

(ก) บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด จะไดร้บัจัดสรรหุ้นจ านวน 15,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
33.33 ของจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุทัง้หมดท่ีบรษัิทจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้

(ข) นางละออ ตัง้คารวคณุ จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ  านวน 18,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้สามญั
เพิม่ทนุทัง้หมดท่ีบรษัิทจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้  

(ค) นายวชิัย ดา่นรตัน จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ  านวน 6,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.33 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุทัง้หมดท่ีบรษัิทจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้  

(ง) นางนธีรา บริรกัษค์เูจริญ จะไดร้บัจัดสรรหุน้ 6,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.33 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุทัง้หมดท่ีบรษัิทจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้  

และก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท คดิเป็นมลูคา่เสนอขาย 148,500,000 บาท โดยราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นการ
ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนท่ีจะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาส่วนลดรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด 
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โดยราคาตลาดจะค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยของหุน้บริษัทยอ้นหลงั 15 วนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ (ระหวา่งวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ถึง 22 กรกฎาคม 2564) ซึง่เทา่กบั 3.67 บาทตอ่หุน้ 

บรษัิทไดม้ีการเปิดเผยสารสนเทศเรือ่งดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 (อา้งถึง
หนงัสอืของบรษัิท เลขที ่NCL- 08/64) และภายหลงับรษัิทไดร้บัการแจง้วา่ ราคาหุน้ของบรษัิทท่ีจะน ามาถวัเฉลีย่เพื่อค านวณราคา
ตลาดนัน้จะตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้หุน้ของบรษัิทในแตล่ะวนั โดยไมร่วมหุน้ของบรษัิทท่ีมีการซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยร์ายใหญ่ (Big Lot) สง่ผลใหก้ารค านวณราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทจึงมีความคลาดเคลือ่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

    ไม่รวมกำรซือ้ขำยในกระดำนรำยใหญ่ 

ล ำดับ วันที่ 
ปริมำณกำรซือ้ขำย

หุน้(หุน้) 
มูลค่ำกำรซือ้ขำย

หุน้(บำท) 
 

ปริมำณกำรซือ้ขำย
หุน้(หุน้) 

มูลค่ำกำรซือ้ขำย
หุน้(บำท) 

1 2 กรกฎาคม 2564  29,487,600   96,636,314    29,487,600   96,636,314  
2 5 กรกฎาคม 2564  94,536,000   357,536,178    94,536,000   357,536,178  
3 6 กรกฎาคม 2564  126,052,600   451,184,190    64,052,600   252,784,190  
4 7 กรกฎาคม 2564  43,008,700   163,305,020    40,008,700   153,705,020  
5 8 กรกฎาคม 2564  18,345,000   66,669,822    18,345,000   66,669,822  
6 9 กรกฎาคม 2564  19,059,100   66,491,920    19,059,100   66,491,920  
7 12 กรกฎาคม 2564  23,020,800   75,927,988    23,020,800   75,927,988  
8 13 กรกฎาคม 2564  27,597,500   92,735,106    27,597,500   92,735,106  
9 14 กรกฎาคม 2564  16,987,600   57,703,232    16,987,600   57,703,232  
10 15 กรกฎาคม 2564  31,374,700   111,260,530    31,374,700   111,260,530  
11 16 กรกฎาคม 2564  22,949,000   84,475,146    22,949,000   84,475,146  
12 19 กรกฎาคม 2564  22,159,500   83,314,768    22,159,500   83,314,768  
13 20 กรกฎาคม 2564  42,909,900   167,247,996    42,909,900   167,247,996  
14 21 กรกฎาคม 2564  28,537,000   116,362,612    28,537,000   116,362,612  
15 22 กรกฎาคม 2564  85,310,400   323,913,582    85,310,400   323,913,582  

รวม  566,335,400   2,106,764,404    631,335,400   2,314,764,404  
ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาท/หุน้) 3.67   3.72 
รอ้ยละ 90 ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ 

(บาท/หุน้) 
3.30   3.35 

จากการค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ของหุน้บรษัิทยอ้นหลงั 15 วนั โดยไมร่วมการซือ้ขายในกระดานซือ้ขายรายใหญ่ก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (ระหวา่งวนัที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถงึ 22 กรกฎาคม 2564) เทา่กบั 3.72 และมี
สว่นลดรอ้ยละ 10 ของราคาถวัเฉลีย่ดงักลา่ว จึงเทา่กบั 3.35 บาทตอ่หุน้ สง่ผลใหก้ารก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วของ
บรษัิทท่ีราคา 3.30 บาท ไมส่อดคลอ้งกบัเจตนาของที่ประชมุคณะกรรมการซึง่ประสงคจ์ะก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้บั
บคุคลในวงจ ากดัที่ราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษัิท บรษัิทจ าเป็นตอ้งมีการเปลีย่นแปลงราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดัใหมอ่ีกครัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปหลกัเกณฑข์องประกาศฯ ที ่ทจ. 72/2558 ก าหนด 



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

 

3 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหย้กเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ที่  3/2564 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวาระที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 
4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท ครัง้ที่ 4 ไดม้ีมติอนมุตัิจีงไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจากเดิมราคาหุน้ละ 3.30 บาท เป็นหุน้ละ 3.35 บาท โดยมี
รายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้

1.   มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
11,250,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
499,152,248 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนรายละเอียดดงันี ้

 “ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจ านวน  124,788,062.00 บาท (หนึง่รอ้ยยี่สบิสีล่า้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกสบิ
สองบาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น                       499,152,248.00 หุน้       (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย
สีส่บิแปดหุน้) 
มลูคา่หุน้ละ                0.25  บาท       (ยี่สบิหา้สตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น    
หุน้สามญั                             499,152,248.00 หุน้     (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสองพนัสองรอ้ย

สีส่บิแปดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ    -  หุน้    (-)” 

2.   มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
45,000,000 หุน้เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตาม
ประกาศฯ ที่ ทจ. 72/2558 ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

i. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
 บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

ii. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวน 18,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ 
 นางละออ ตัง้คารวคณุ  

iii. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวน 6,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ 
 นายวิชยั ดา่นรตัน  

iv. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวน 6,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ 
 นางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ  
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การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และ/หรอืนางละออ  
ตัง้คารวคณุ และ/หรอืนายวชิยั ดา่นรตัน และ/หรอืนางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ ดงักลา่ว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัที่มิไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่
ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษัิท ตามหลกัเกณฑข์องประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดส าหรบั
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทท่ีซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดงักลา่ว เพื่อพิจารณาอนมุตัใิหบ้รษัิทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) ซึง่เทา่กบั 3.72 บาทตอ่หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล ำดับ วันที่ 
ปริมำณกำรซือ้ขำย

หุน้(หุน้) 
มูลค่ำกำรซือ้ขำย

หุน้(บำท) 
1 8 กรกฎาคม 2564  18,345,000   66,669,822  
2 9 กรกฎาคม 2564  19,059,100   66,491,920  
3 12 กรกฎาคม 2564  23,020,800   75,927,988  
4 13 กรกฎาคม 2564  27,597,500   92,735,106  
5 14 กรกฎาคม 2564  16,987,600   57,703,232  
6 15 กรกฎาคม 2564  31,374,700   111,260,530  
7 16 กรกฎาคม 2564  22,949,000   84,475,146  
8 19 กรกฎาคม 2564  22,159,500   83,314,768  
9 20 กรกฎาคม 2564  42,909,900   167,247,996  
10 21 กรกฎาคม 2564  28,537,000   116,362,612  
11 22 กรกฎาคม 2564  85,310,400   323,913,582  
12 23 กรกฎาคม 2564 30,484,200 118,742,160 
13 27 กรกฎาคม 2564 22,453,200 83,887,988 
14 29 กรกฎาคม 2564 39,585,600 145,253,312 
15 30 กรกฎาคม 2564 59,119,640 229,179,540 

รวม 489,884,140 1,823,165,702 
ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั 15 วนัท าการ (บาท/หุน้) 3.72 
รอ้ยละ 90 ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ 

(บาท/หุน้) 
3.35 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ในครัง้นี ้ต  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้ของบริษัทก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (ราคาตลาด ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แต่
ไมเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท) บรษัิท ไทเ่ว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั และนางละออ ตัง้คารวคณุ และนายวิชยั ดา่นรตัน และนางนธีรา บรริกัษ์คเูจริญ จะถกูหา้มน าหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทที่ไดร้บัจากการเสนอขายดงักลา่วออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักลา่วท าการซือ้
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ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และนางละออ  
ตัง้คารวคณุ และนายวิชยั ดา่นรตัน และนางนธีรา บรริกัษ์คเูจรญิ จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัย ์เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว จะไมเ่ป็นผลใหบ้คุคลใดตอ้งมีหนา้ที่ท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิท รวมถึงวตัถปุระสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 ) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให ้
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้ 

(1)  พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซือ้หุ้นและวันเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุน้ การ
ก าหนดราคา รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้ตลอดจน
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์

(2) ลงนาม แกไ้ข เปลีย่นแปลง การติดต่อ หรอืแจง้รายการตา่งๆ ในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และ
การยื่นค าขอ เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์  หน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

(3) การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และการน าสง่ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นอกจากนี ้บริษัทจะจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
เพื่อออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั เช่นเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ซึง่ประชุม
เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งก าหนดจะจัดให้มีขึน้ ในวันที่  13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณา
เรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษัิทเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัเิพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข เปลีย่นแปลง หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 

3 เรือ่งเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2564 (Record 
Date) เช่นเดิม 
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2. สืบเนื่องจากมติอนุมตัิปรบัแก้เง่ือนไขสญัญาการรว่มทุนกบั Zim Integrated Shipping Service Ltd. (“ZIM”) (ประเทศอิสราเอล) 
เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิคา้ทางทะเลโดยตูค้อนเทนเนอร ์(อา้งอิง NCL-08/64) เนื่องจากบรษัิท ZIM เป็นบรษัิทจดทะเบียน
ในประเทศอิสราเอล บรษัิท จึงขอเพิ่มเติมขอ้มลูผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทดงักลา่ว เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รายละเอียดดงันี ้

 

 อา้งอิง : ZIM Annual Report 2020 
  
 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบับรษัิท ZIM ไดท้ี่ www.zim.com  
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

               ขอแสดงความนบัถือ 
 

                           (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 
              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

http://www.zim.com/


ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1 
 

1 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของ 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 
4/2564 เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2564  มีมตอินมุตัใิหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพจิารณา
อนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 11,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 113,538,062 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท คดิเป็นมลูคา่เสนอขายรวม 150,750,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 15,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 18,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่นางละออ ตัง้คารวคณุ  

3. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 6,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่นายวชิยั ดา่นรตัน  

4. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 6,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอขาย
ใหแ้ก่นางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ  

โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ท่ีเป็น
สาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผูถื้อหุน้ มีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ และ
การก าหนดราคาตลาด 

1.1  รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษัิทจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000  หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีราคา
เสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขาย 150,750,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน 4 ราย 
ไดแ้ก่  

(ก) บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด จะไดร้ับจัดสรรหุ้นจ านวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดท่ีบริษัทจะเสนอขายในครัง้นี ้ และคิดเป็น
มลูคา่เสนอขายรวม 50,250,000 บาท 

(ข) นางละออ ตัง้คารวคณุ จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ  านวน 18,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวน
หุน้สามญัเพิม่ทนุทัง้หมดท่ีบรษัิทจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ และคดิเป็นมลูคา่เสนอขาย
รวม 60,300,000 บาท 
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(ค) นายวชิยั ดา่นรตัน จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ  านวน 6,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.33 ของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดท่ีบริษัทจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้และคิดเป็นมลูค่าเสนอขาย
รวม 20,100,000 บาท 

(ง) นางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ จะไดร้บัจดัสรรหุน้ 6,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.33 ของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดท่ีบริษัทจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้และคิดเป็นมลูค่าเสนอขาย
รวม 20,100,000 บาท 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าว ในราคาท่ีเท่ากับ 3.35 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นมูลค่ารวม 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศท่ี ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ค  านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท า
การตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2564 มีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่ง
เท่ากบั 3.72 บาทตอ่หุน้  

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าว ถือเป็นการเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือเสนอใหท่ี้
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและมีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่ง
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้
บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (‘ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 

บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุน้เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 ภายหลังจากท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทไดร้บัอนุญาต
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

  



ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1 
 

3 
 

รายละเอียดขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท 

บุคคลท่ีจะไดร้บัจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้ไดแ้ก่ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั และ/หรือนางละออ ตัง้คารวคณุ และ/หรือนายวชิยั ดา่นรตัน และ/หรือนางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ (“บุคคล
ในวงจ ากัด”) ซึ่งเป็นนกัลงทนุผูมี้ความสนใจลงทนุในหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท และมีศกัยภาพดา้นเงินทนุ  

1. บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือ : 17 ธนัวาคม 2557 

ท่ีตัง้ส  านกังาน : 68 ซอยสถุาพงษ ์3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 

แบง่เป็นหุน้สามญั : 20,000 หุน้ 

รายช่ือกรรมการ : นายไช ้ชนุ เย่ียน 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม : นายไช ้ชนุ เย่ียน 

รายช่ือผูถื้อหุน้ : 1. นาย อสมา นนัทะ   51.00% 

2. นาย ไช ้ชนุ เยียน     34.30% 

3. นาย จง หาน จนุ      7.35% 

4. นาย จาง โป๋ ฉวน     3.68% 

5. นาย เฉิน เจีย ฟ ู       3.68% 

ธรุกิจหลกั : ประกอบกิจการคา้ ผลติ วสัด ุอปุกรณ ์ถงุมือยาง  

ขอ้มลูของกรรมการ  

(นายไช ้ชนุ เย่ียน) 

: สญัชาต ิ : จีน 

ท่ีอยู่ : 68 ซอยสถุาพงษ ์3 แยก 8 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ : นกัธรุกิจ 

ประสบการณท์ างาน : ผูบ้รหิารธรุกิจผลติและจ าหน่ายถงุมือยาง
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. นางละออ ตัง้คารวคณุ  

สญัชาต ิ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 121 ซ.ศนูยว์จิยั 1 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

อาชีพ : นกัธรุกิจ 
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ประสบการณท์ างาน : 2559 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บรษัิท  

ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

2554 – 2559 รองประธานท่ีปรกึษา บรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

3. นายวชิยั ดา่นรตัน  

สญัชาต ิ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 473 หมู ่1 ต.จมุพล อ.โพนพสิยั จ. หนองคาย 

อาชีพ : เภสชักร 

ประสบการณท์ างาน : ผูถื้อหุน้และกรรมการบรษัิท หา้งขายยาหอมจนัทรโ์อสถ จ ากดั  

4. นางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ   

สญัชาต ิ : ไทย 

ท่ีอยู่ : 88/26 ถ.ลาซาล-แบริง่ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 

อาชีพ : นกัลงทนุ 

ประสบการณท์ างาน : นกัลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

ความสมัพนัธข์องบคุคลในวงจ ากดัท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทกับบรษัิท 

บรษัิทไมมี่ความสมัพนัธใ์ดๆ กบับคุคลในวงจ ากดัทัง้ 4 ราย 

ผลประโยชนท่ี์บรษัิทคาดวา่จะไดร้บั 

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึน้ ตลอดจนมีเงินทุนเพ่ือรองรบัการขยาย
ธุรกิจและการลงทนุของบรษัิทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษัิทมีความสามารถในการท าก าไรและมีแนวโนม้การ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงลดภาระการกูยื้มเงินจากถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินธรุกิจหรือขยายกิจการ  

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษัิทก่อนและหลงัการเพิม่ทนุ 

 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564     โครงสรา้งผูถื้อหุน้ภายหลงัการเสนอขาย  

      หุน้สามัญเพิม่ทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั  

ล าดับ ผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
% หุ้น  ล าดับ ผู้ถอืหุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% หุ้น 

1.  นายกิตติ พวัถาวรสกุล 127,066,974 27.98  1.  นายกิตติ พวัถาวรสกุล 127,066,974 25.46 

2.  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 37,197,242 8.19  2.  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 37,197,242 7.45 

3.  น.ส.ฟา้ใส พวัถาวรสกุล 33,680,000 7.42  3.  น.ส.ฟา้ใส พวัถาวรสกุล 33,680,000 6.75 

4.  นายจิรโมท พหสูตูร 8,700,000 1.92  4.  นางละออ ตัง้คารวคุณ 24,158,900 4.84 
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 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564     โครงสรา้งผูถื้อหุน้ภายหลงัการเสนอขาย  

      หุน้สามัญเพิม่ทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั  

ล าดับ ผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
% หุ้น  ล าดับ ผู้ถอืหุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% หุ้น 

5.  น.ส.ภิญญลกัษน ์กีรติพฒันนนัท ์ 7,800,000 1.72 
 

5.  บรษิัท ไทเ่ว ่ไบโอเทค  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

15,000,000 3.01 

6.  นายวศิิษฎ ์ประสิทธิศิรกิุล 7,687,154 1.69  6.  นายจิรโมท พหสูตูร 8,700,000 1.74 

7.  นายพงศศ์กัดิ์ ธรรมธชัอารี 7,483,600 1.65  7.  น.ส.ภิญญลกัษณ ์กีรติพฒันนนัท ์ 7,800,000 1.56 

8.  นายอ านาจ สกุาญจนกุล 7,345,300 1.62  8.  นายวศิิษฎ ์ประสิทธิศิรกิุล 7,687,154 1.54 

9.  นางนวพร รตันชยักานนท ์ 7,046,400 1.55  9.  น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธชัอารี 7,483,600 1.50 

10.  นางละออ ตัง้คารวคุณ 6,158,900 1.36  10.  นายอ านาจ สกุาญจนกุล 7,345,300 1.47 

     11. นางนวพร รตันชยักานนท ์ 7,046,400 1.41 

    
 

 12.  นายวชิยั ด่านรตัน 
นางนธีรา บรริกัษ์คูเจรญิ 

6,000,000 
6,000,000 

1.20 
1.20 

1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่  

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้ในราคาเสนอขายท่ี
เท่ากบั 3.35 บาทตอ่หุน้ ซึ่งเป็นการก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน และราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาท่ี
ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ทัง้นี ้ราคาตลาดอา้งอิงจาก
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนั
ก่อนวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2564 มีมตใิหเ้สนอวาระต่อ
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด (ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากบั 3.72 บาทตอ่
หุน้  

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุน้ละ 3.35  บาท เป็นการคิดค านวณจากราคา
ถัวเฉล่ียของหุ้นบริษัทยอ้นหลงั 15 วนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมี
สว่นลดรอ้ยละ 10 ของราคาถวัเฉล่ียดงักลา่ว 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้ต  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนท่ีตลาดหลักทรัพยจ์ะสั่งรับหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(ราคาตลาด ค  านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงั
ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กัน แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กัน ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัท) บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และนางละออ ตัง้คารวคุณ และนายวิชัย  
ด่านรัตน และนางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะถูกห้ามน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีไดร้บัจากการเสนอขาย
ดังกล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และนางละออ 
ตัง้คารวคณุ และนายวชิยั ดา่นรตัน และนางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้น
จ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาด
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หลกัทรพัย ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทนุ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  

2. วัตถุประสงคข์องการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน และแผนการใช้เงนิ  

บริษัทมีความประสงคจ์ะระดมทุนเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และเพ่ือรองรบักับความเส่ียงจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19  และรองรบัการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทมีแผนท่ีจะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีใ้นการขยายธรุกิจหลกัของบริษัทและรองรบัการขยายกิจการของบรษัิทในอนาคต  
และเพ่ือเสรมิสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท และบรษัิทย่อย ทัง้นี ้บรษัิทคาด
วา่จะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพิม่ทนุในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นตน้ไป 

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดมิทีอ่าจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดมิดงันี ้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ วธีิการค านวณ 

1. การลดลงของสัดส่วน
ก า ร ถื อ หุ้ น ( Control 
Dilution) 

=  (จ  านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั)/(จ  านวนหุน้ช  าระแลว้ + 
จ านวนหุน้เพิม่ทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) 
=  45,000,000 /(454,152,248+ 45,000,000) 
= 45,000,000 / 499,152,248 
= 9.02% 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย –ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=  (3.72 – 3.6881)/ 3.72 

= 0.90% 
3. การลดลงของก าไรตอ่

หุน้ 
(Earning Per Share 
Dilution) 

ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบรษัิทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสม 

หมายเหต ุ 1. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด xจ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี)้   
                จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้

= (3.72x 454,152,248) + (3.35 x 45,000,000)   
(454,152,248 + 45,000,000) 

= 3.6881 

2 Earning per share กอ่นเสนอขาย   = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม 
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ผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้จะเกิดขึน้เม่ือบริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด ทัง้นี ้บริษัทจะ
ด าเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษัิทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ภายหลงัจากท่ีการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนตามท่ีไดก้ลา่วก่อนหนา้นีแ้ลว้เป็นผลส าเรจ็ โดยคาดวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาส 4 ของปี 2564 

ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บักับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือออก
และเสนอขายใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดจะส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการรองรบักับความเส่ียงจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 และสามารถบรหิารจัดการสภาพคลอ่งทางการเงินเพ่ือรองรบัการขยายธรุกิจของบริษัท และนัก
ลงทุนดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความพรอ้มดา้นการเงินและบริษัทคาดหวงัจะไดร้บัการสนับสนนุและค าแนะน าในการหาโอกาส
ลงทนุจากนกัลงทุนซึ่งเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณซ์ึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบรษัิทย่อย
ต่อไปในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ท่ีเกิดจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตอ่บคุคลในวงจ ากดั กบัผลประโยชนท่ี์ผูถื้อหุน้จะไดร้บัแลว้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทตอ่บคุคลใน
วงจ ากดัในครัง้นีถื้อวา่มีความคุม้คา่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีผูถื้อหุน้เดมิไดร้บั 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

4.1 เหตุผลความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

บริษัทพิจารณาท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิ  
ผูถื้อหุน้เดมิ หรือเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป เน่ืองจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่นัก
ลงทุนท่ีมีศักยภาพดา้นเงินทุนท่ีมีความสนใจท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ท าให้มีความ
แน่นอนว่าบริษัทจะสามารถไดร้ับเงินทุนตามจ านวนท่ีตอ้งการและสามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอันสัน้
ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 และสถานการณ์
ทางดา้นตลาดทนุท่ีมีความผนัผวนสงูในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งท าใหก้ารระดมทนุจากการเสนอขายหุน้ใหก้ับผูถื้อ
หุน้เดมิ หรือนกัลงทนุภายนอกใหป้ระสบความส าเรจ็เป็นไปไดย้าก การเสนอขายหุน้เพิม่ทนุตอ่บุคคลในวงจ ากัด
ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีบริษัทจะระดมทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับการขยายธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษัิทเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุน 
ซ่ีงไดแ้ก่ บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และ/หรือนางละออ ตัง้คารวคณุ และ/หรือนายวชิยั ดา่น
รตัน และ/หรือนางนธีรา บริรกัษ์คเูจริญ ซึ่งเป็นนักลงทุนท่ีมีศกัยภาพดา้นการเงิน มีความเหมาะสมและเป็นไป
เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัดและจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิม่
ทนุดงักลา่วภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และบรษัิทจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใชต้ามแผนการใช้เงินท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งจะสง่ผลดีตอ่การด าเนินธรุกิจของบรษัิท 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอ
ของแหล่งเงนิทุน 

การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหก้ับนักลงทุนดงักล่าวท าให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและเสริมสภาพคล่อง
ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนใหฐ้านะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง พรอ้มท่ีจะรองรบั
การด าเนินธรุกิจในปัจจบุนัและการขยายตวัทางธรุกิจตอ่ไปในอนาคต 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิม่ทุน และการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีจ้ะท าใหบ้รษัิทสามารถระดมทุนไดภ้ายใน
ระยะเวลาอันสัน้ และท าใหบ้ริษัทมีเงินหมนุเวียนเพียงพอเพ่ือท่ีจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินใหก้บับรษัิท 
และเป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เตบิโตของบรษัิทได ้ซึ่งคาดวา่จะสง่ผลในแง่บวกตอ่การประกอบธรุกิจของบรษัิท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบรษัิท 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผล
และความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ท่ี
ราคาหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีมีส่วนลดรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งค  านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิตอ่กันก่อนวนัท่ีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 มีมตใิหเ้สนอวาระตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัใิหบ้ริษัทออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท (ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ) ซึ่งเท่ากบั 3.72 
บาทต่อหุ้นนั้น โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทแลว้ และเห็นว่าการก าหนด
สว่นลดจากราคาตลาดในอตัราดงักล่าวนัน้มีความเหมาะสม เพราะเป็นอตัราส่วนลดท่ีต  ่ากวา่รอ้ยละ 10 เม่ือเทียบ
กับราคาตลาด โดยเม่ือค านึงถึงขอ้จ ากัดดา้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และสถานการณ์ทางด้าน
ตลาดทุนท่ีมีความผันผวนสูงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาการท่ีจะระดมทุนเพ่ือให้สามารถไดร้ับเงินทุนตามจ านวนท่ี
ตอ้งการอย่างแน่นอนภายในในระยะเวลาอันสัน้นั้น บริษัทอาจต้องก าหนดราคาท่ีมีส่วนลดจากราคาตลาดใน
สดัสว่นท่ีสงูกวา่อตัราดงักล่าว  

5. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและระมดัระวัง
รกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทไม่
ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
ความซ่ือสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการ หรือ
ละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัหินา้ท่ีดงักลา่วและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษัิท บรษัิทสามารถ
เรียกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการท่านนัน้ได ้แตห่ากบรษัิทไมเ่รียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่ง
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ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้ง
ได ้และหากบริษัทไม่ด  าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดงักลา่วแทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ี
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่
ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัท
ไม่ด  าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) ได ้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดใ้ชค้วามระมัดระวัง ในการด าเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด นางละออ ตัง้คารวคณุ นาย
วิชัย ดา้นรตัน และนางนธีรา บริรกัษ์คเูจริญ แลว้ และมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีศักยภาพในการ
ลงทนุ และสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้รงิ 

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกท่าน  คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษัิทดงักลา่ว  

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

...................................................................... ...................................................................... 
              (นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ)    (นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้) 
                         กรรมการ กรรมการ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่2 สิงหาคม 2564 

ขา้พเจา้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2564 ระหวา่งเวลา 10.00-11.00 น. เก่ียวกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน และจดัสรร
หุน้เพิม่ทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมตัิ
การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 11,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนจ านวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 45,000,000 0.25 11,250,000 

 หุน้บรุมิสทิธิ - -  

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ 
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่  
1. บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค  

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2. นางละออ ตัง้คารวคณุ  
3. นายวชิยั ดา่นรตัน 
4. นางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ  

45,000,000 
 

- 
 

3.35 
 

หลงัจากท่ีไดร้บัอนญุาต
จากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยใ์หเ้สนอขายหุน้
ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลใน

วงจ ากดัได ้

โปรด
พจิารณา
หมายเหต ุ 
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หมายเหต ุ:  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 4/2564 มีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.25 บาท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้ ดงันี ้ 

 รายชือ่นักลงทุน จ านวนหุ้นทีไ่ด้รับจัดสรร  ราคา 
เสนอขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่าเสนอขายรวม 

(บาท) จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ช าระแล้วหลัง

เพิม่ทุน 

1. บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

15,000,000 3.01 3.35 50,250,000  

2. นางละออ ตัง้คารวคณุ***  18,000,000 3.61 3.35 60,300,000  

3. นายวชิยั ดา่นรตัน 6,000,000 1.20 3.35 20,100,000 

4. นางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ 6,000,000 1.20 3.35 20,100,000 

 รวม 45,000,000 9.02  150,750,000 

*** หมายเหต ุ นางละออ ต้ง้คารวคณุ ไดถ้ือหุน้ของบริษทัอยู่แลว้จ านวน 6,158,900 หุน้ เมือ่รวมกบัหุน้เพิ่มทนุในครั้ง่นี ้ นางละออ  

ต้ง้คารวคณุ จะถือหุน้ของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 24,158,900 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.84 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็นราคาท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิทมีมตกิ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเท่ากบั 3.35 บาทตอ่หุน้ โดยเป็นราคาท่ีไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทค านวณจากราคาถัว
เฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) 
ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ดงักล่าว เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยเป็นการจดั
ประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสเ์ท่านัน้ โดย 
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   ก าหนดวัน ปิดสมุดทะเ บียนพักการโอนหุ้น เ พ่ือสิทธิ ในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถื อหุ้น  ตั้ง แต่วัน ท่ี
................................จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564  (Record Date) ในวนัท่ี 16 
สงิหาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต   

4.1 บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ตามท่ีประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ก าหนด 

4.2 บริษัทจะตอ้งจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทุน
ช าระแลว้ของบรษัิท ตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บรษัิทจะตอ้งขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหพ้จิารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ี
ออกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

บริษัทมีแผนจะขยายกิจการและลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี เพ่ือกระจาย
ความเส่ียงเรื่องรายไดจ้ากธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งปัจจุบันไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรสั  
โควดิ-19 จึงมีความประสงคจ์ะระดมทนุเพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุรองรบัการขยายกิจการในอนาคต โดยบรษัิทมีแผนท่ีจะ
ใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีใ้นการขยายธุรกิจหลกัของบริษัทและรองรบัการขยายกิจการของ
บริษัทในอนาคต และเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะใช้
เงินท่ีไดร้บัจากการเพิม่ทนุในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นตน้ไป 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้ เพ่ือใหบ้ริษัทมี
ความพรอ้มและมีสภาพคล่องทางการเงินในการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจและการ
ลงทนุของบรษัิทในอนาคต  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดแลว้ 
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี ้การด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 
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7.2 ผูท่ี้ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิทในครัง้นี ้ จะมีสทิธิรบัเงินปันผลเม่ือไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้
ของบรษัิทกบักรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

8 รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิม่ทุน/จัดสรร
หุ้นเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษัิท) ก่อนท่ีตลาด
หลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท มีหน้าท่ีห้ามมิให้บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และนางละออ ตัง้คารวคณุ และนายวิชัย ด่านรตัน และนางนธีรา บริรกัษ์คเูจริญ น าหุน้ท่ี
ไดร้บัจากการเสนอขายดงักลา่วออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัทเริ่มท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บรษัิท ไท่เว ่ไบโอเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั และนางละออ ตัง้คารวคณุ 
และนายวชิยั ดา่นรตัน และนางนธีรา บรริกัษค์เูจรญิ สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1)  

9 ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 เพ่ืออนุมัติ
การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

2 สงิหาคม 2564 

2. วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 (Recode Date) 

16 สงิหาคม 2564 

3. วนัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 13 กนัยายน 2564 

4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนัง สือ
บริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรม
พฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5. วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ภายหลงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน



ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 2 

หนา้ 5 จาก 5 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ปี 

วงจ ากัดแลว้ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิม่ทนุใหบ้คุคลในวงจ ากดัไดภ้ายในไตรมาส 3 ของปี 
2564 

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัช าระคา่หุน้
สามญัเพิม่ทนุ 

 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ลงช่ือ ...................................................................... 
 (นายกิตต ิพวัถาวรสกุล) 
 กรรมการ 
  

 
  

ลงช่ือ ...................................................................... 
 (นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้) 
 กรรมการ 

 


