บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 26/64
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
เรื่อง

การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด, การออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement), การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน, และการกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่องสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1.

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการโอนกิ จ การทั้ง หมด (Entire Business Transfer) ของบริษั ท บี โ อบี โฮลดิ ้ง จ ากัด
(“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทัง้ หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีใน
อนาคต ณ วันโอนกิจการ ทัง้ นี ้ BOB ไม่มีหนีส้ ินใด ๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุน้ ของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์
จากัด (“CDN”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จานวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทัง้ นี ้ ภายหลังการโอนกิจการ BOB จะ
ดาเนินการเลิกบริษัทและชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ BOB โดยจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของ BOB ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณทิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ณ [วันโอนกิจการ] (“ธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำร”)
ในการนี ้ บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ BOB จานวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อชาระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะ
เท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนวันที่ท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติการเข้าทา
รายการ) (“รำคำเสนอขำย”) ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัท
จะต้องออกเพื่อชาระค่าหุน้ สามัญของ BOB จะลดลง โดยคานวณจากมูลค่า รายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วย
ราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่องได้มำหรือจำหน่ ำยไป”) โดยเมื่อคานวณขนาด
รายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทาให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 26.36 ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้ ต่าตามบัญชี 1 ท้าย
ประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขัน้ ต่าตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของ
ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป ให้แ ก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”)
อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นมาเป็ นของบริษัทตาม
มาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ บริษัทจะต้องได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ BOB ที่จะทาให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ) แต่อย่างใด ทั้งนี ้ ภายหลังการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดย BOB จะถือหุน้ ของบริษัทคิดเป็ น
ร้อยละ 13.46 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของ
บริษัท) ซึง่ BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็ นตัวแทนเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษัทแต่อย่างใด
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โดยภายหลังจากที่ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการ บริษัทจะเข้าลงนามใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ BOB ได้แก่ สัญญาโอนกิจการ ซึ่งเป็ นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ ธุรกรรมการรับ
โอนกิจการจะเกิดขึน้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสาเร็จครบถ้วน หรือได้รบั การผ่อนผัน
จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเภายในไตรมาสที่ 2
ของปี 2565
อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจ การปรากฏตามร่างสารสนเทศเกี่ ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2.

อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BOB
จานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท สาหรับค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมดจานวน
250,189,432.20 บาท ในรู ปแบบการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยราคา
เสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทาการก่อน
วันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
การเข้าทารายการ)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครัง้ นีถ้ ื อเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบี ย นเสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (“ประกำศเรื่ อ งกำรอนุ ญ ำตเสนอขำยหุ้ น PP”)
ซึง่ นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั เสียงของผู้ ถือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานใน
การนับคะแนนสาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ครัง้ นีแ้ ล้ว บริษัทจะต้องได้รบั อนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาต
เสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชาระค่าหุน้ สามัญ
ของ BOB จะลดลง โดยคานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทที่ซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ บริษัทมีหน้าที่
ห้ามมิให้ BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของ BOB (ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณทิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามวาลา
3
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และนายภูริภทั ร์ ปิ ตกานันท์ ที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังที่ BOB
เลิกกิจการ) นาหุน้ ที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายครัง้ นี ท้ งั้ หมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่
หุน้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อย
ละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หนุ้ ดังกล่าวเริ่มทา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ ะดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทดาเนินการเสนอขายหุน้ ให้แก่ BOB แล้วเสร็จ BOB จะถือหุน้ ในบริษัททัง้ หมดจานวนไม่เกิน
72,518,676 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.46 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัท
อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามร่างสารสนเทศ
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และร่างแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3.

อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 8,250,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 124,788,062.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญ
ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จานวน 33,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4.

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

5.

อนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 18,129,669.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 116,538,062.00 บาท เป็ นจานวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3)

6.

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

7.

อนุมัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ านวน ไม่ เ กิ น
72,518,676 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนในการเข้า ทาธุรกรรมการรับโอนกิจการ
4

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยราคาเสนอขายต่ อ หุ้น จะเท่ า กับ ร้อ ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ ย ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการก่ อ นวัน ที่ ท่ี ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติการเข้าทา
รายการ) คิดเป็ นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ BOB จานวน 250,189,432.20 บาท ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชาระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการจะลดลง โดยคานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้
8.

อนุมัติกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้า ลงทุ น ในกิ จ การที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ Digital Marketing Services โดย
กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 124,788,062.00 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตัด หุ้น
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 33,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 18,129,669.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 116,538,062.00 บาท เป็ นจานวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือครัง้ ที่
1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

...............................................
(นายพงษ์เทพ วิชยั กุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 7/2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษั ท ”) ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า ลงทุน ในกิ จ การที่ ประกอบธุ รกิ จ Digital
Marketing Services (“กิจการเป้ าหมาย”) โดยการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัด (“BOB”) (ซึ่งถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ในกิจการเป้าหมาย ณ วันที่มีการรับโอนกิจการของ
BOB) ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมีมลู ค่าการเข้าลงทุนในกิจการ
เป้าหมายรวมทัง้ สิน้ เป็ นมูลค่าจานวน 250,189,432.20 บาท และบริษัทจะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่
BOB ด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
โดยภายหลังจาก BOB โอนกิจการทัง้ หมดให้แก่บริษัทแล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดาเนินการเลิก
กิจการ โดยในการชาระบัญชีของ BOB นัน้ ผูช้ าระบัญชีจะทาการกระจายหุน้ สามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ของ BOB ซึ่งได้แก่ (1) นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์ (2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร์ ปิ ตกานันท์
(รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถอื หุน้ BOB”)
การเข้า ลงทุน ดัง กล่ า วเข้า ข่ า ยเป็ น การท ารายการได้ม าซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท จดทะเบี ย น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยเมื่อคานวณขนาดรายการเปรียบเทียบ
กับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน และ
เมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ทาให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ซึ่งมีขนาด
รายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป และส่ง
หนังสือแจ้งสารสนเทศขัน้ ต่าตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรื อจาหน่ายไป ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขัน้ ต่าตาม
บัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไปให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
ทัง้ นี ้ BOB และผูถ้ ือหุน้ BOB มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ BOB ตกลงที่จะ
ไม่สง่ บุคคลเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทแต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตาม การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดข้างต้นเข้าข่าย
เป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษั ทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนัน้ บริษัทจะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมด ดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ทีท่ ารายการ
บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาโอนกิจการทัง้ หมดกับบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัด เมื่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการเป้าหมายและออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชาระราคาค่าตอบแทนในการเข้ารับโอนกิจการเป้าหมาย ทัง้ นี ้ บริษัท
คาดว่าจะดาเนินการรับโอนกิจการทัง้ หมดให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2565

2.

คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผูโ้ อน

: บริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัด

ผูร้ บั โอน

: บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

: ผูโ้ อนไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

รายละเอียดเบือ้ งต้นของผูโ้ อน
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ฯ
รายชื่อกรรมการ
กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและ
ชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัด
0105564114492
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)
2521/55-56 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
25,500,000 บาท
255,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

: ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผูถ้ ือหุน้ ของ BOB มีดงั นี ้
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ชื่อ

3.

จานวนหุน้

สัดส่วนร้อยละ

1. นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์

105,000

41.18

2. นางสาวยลสิริ สยามวาลา

100,000

39.22

3. นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
รวม

50,000
255,000

19.61
100.00

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษั ท มี ค วามประสงค์จ ะเข้า ลงทุน ในกิ จ การที่ ป ระกอบธุ รกิ จ Digital Marketing Services ด้ว ยการรับ โอน
กิจการทัง้ หมดของ BOB ซึ่งหมายถึงทรัพย์สิน หนีส้ ิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทัง้ หมดของ BOB ที่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทัง้ นี ้ BOB ไม่มีหนีส้ ินใดๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุน้
ของบริ ษั ท ชี ส ดิ จิ ต อล เน็ ต เวิ ร ์ค จ ากัด (“CDN”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ Digital Marketing
Services จานวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่มี
การรับโอนหุน้ สามัญของ CDN และจะชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมดดังกล่าวให้แก่ BOB ด้วยการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ในรู ปแบบ
การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อชาระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคา
เสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติ การเข้าทารายการ)
(“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งคานวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท (ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีราคาเสนอขาย มีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชาระค่าหุน้
สามัญ ของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูล ค่า รายการ 250,189,432.20 บาท หารด้ว ยราคาเสนอขาย
ดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รบั มติจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
เป็ นฐานในการนับคะแนน ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565
ทัง้ นี ้ BOB จะดาเนินการเลิกบริษัทภายหลังการรับโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิน้ แล้ว เพื่อให้การรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร ซึ่งภายหลังจากการดาเนินการแจกจ่าย
ทรัพย์สินภายใน BOB แล้ว จะส่งผลให้หนุ้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 72,518,676 หุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะถูกโอนไป
ยังผูถ้ ือหุน้ BOB โดยบริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการรับโอนกิจการ ดังนี ้
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ผู้ถอื หุน้

โครงสร้างผู้ถอื หุน้
ก่อนการเข้าทารายการ
(ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

โครงสร้างผู้ถอื หุน้
ภายหลังการเข้าทารายการ

จานวนหุน้

จานวนหุน้

สัดส่วนร้อยละ

สัดส่วนร้อยละ

1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล
72,866,974
15.63
72,866,974
13.53
2. นาง ละออ ตัง้ คารวคุณ
22,000,000
4.72
22,000,000
4.08
3. น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล
16,777,500
3.60
16,777,500
3.11
4. นาย สัญชวัล อิงคภาคย์
13,475,100
2.89
13,475,100
2.50
5. น.ส. สิรลิ กั ษณ์ เดชธารง
13,357,400
2.87
13,357,400
2.48
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
11,282,465
2.42
11,282,465
2.09
7. น.ส. พัทธ์ธีรา หอมวิไล
10,256,200
2.20
10,256,200
1.90
8. นาง กวิสรา พัฒนเจริญ
9,600,000
2.06
9,600,000
1.78
9. นาง นวพร รัตนชัยกานนท์
8,879,800
1.90
8,879,800
1.65
10. นาย วิศิษฎ์ ประสิทธิศิรกิ ลุ
6,587,154
1.41
6,587,154
1.22
11. นาย วิชยั ด่านรัตนะ
6,000,000
1.29
6,000,000
1.11
12. นาง นธีรา บริรกั ษ์คเู จริญ
6,000,000
1.29
6,000,000
1.11
13. นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์
29,860,631
5.54
14. นางสาวยลสิริ สยามวาลา
28,438,696
5.28
15. นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
14,219,348
2.64
อื่นๆ
269,069,655
57.72
269,069,655
49.95
466,152,248
100.00
538,670,924
100.00
รวม
หมายเหตุ: 1. โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ปรับปรุงด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ จดั สรรและเสนอ
ขายให้แก่นักลงทุนตามข้อ 11. นาย วิชัย ด่านรัตนะ จานวน 6,000,000 หุน้ และ 12. นาง นธี รา
บริรกั ษ์คเู จริญ จานวน 6,000,000 หุน้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
2. คานวณบนสมมติฐานว่าบริษัทเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 72,518,676 หุน้ ให้แก่ BOB และ
BOB ได้ยตุ ิการประกอบธุรกิจและดาเนินการเลิกกิจการและผูช้ าระบัญชีได้ทาการกระจายหุน้ สามัญ
ของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผถู้ ือหุน้ BOB เรียบร้อยแล้ว
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โครงสร้างก่อนเข้าทารายการ

NCL
100.0%
บริษทั ย่อย
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD

BOB
51.0%

52.8%
บริษทั ย่อย
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด

บริษทั ร่วม
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด

25.0 %
บริษทั ร่วม
บริษทั ชีส ดิจติ อล เน็ตเวิรค์ จำกัด

โครงสร้างหลังเข้าทารายการ

NCL
100.0%
บริษทั ย่อย
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD

51.0%

52.8%
บริษทั ย่อย
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด

บริษทั ร่วม
บริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด

25.0 %
บริษทั ร่วม
บริษทั ชีส ดิจติ อล เน็ตเวิรค์ จำกัด

ขนาดของการทารายการ
การคานวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท
งวด 9 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดการ
คานวณดังต่อไปนี ้
เกณฑ์คานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Asset, NTA)
ขนาดของรายการ = (NTA กิจการที่เข้าลงทุน x สัดส่วนที่ได้มาหรือจาหน่ายไป) / NTA ของบริษัท
= (196.86 ล้านบาท x ร้อยละ 25.00) / 308.00 ล้านบาท
= ร้อยละ 15.98
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ขนาดของรายการ = (กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทที่ทารายการ x สัดส่วนการถือหุน้ ) / กาไร
สุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
= (23.18 ล้านบาท x ร้อยละ 25.00) / 74.04 ล้านบาท
= ร้อยละ 7.83
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3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ = มูลค่าที่จ่ายหรือได้รบั / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
= 250.19 ล้านบาท / 993.42 ล้านบาท
= ร้อยละ 25.18
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ที่ออกชาระ
ขนาดของรายการ = จานวนหุน้ เพิ่มทุนเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ / จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของบริษัท
= 72.52 ล้านหุน้ / 466.15 ล้านหุน้
= ร้อยละ 15.56
การคานวณขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน
วัน เดือน ปี

ขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)
มูลค่ารวม มูลค่าหุน้ ที่
NTA
กาไรสุทธิ
สิ่งตอบแทน ออกชาระ

รายการ

16 สิงหาคม 2564

การร่วมลงทุนกับบริษัท
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่ง
ตามมติคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 5/2564
1 ธันวาคม 2564
การลงทุนในบริษัท ชีส
ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จากัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

-

-

1.18

-

15.98

7.83

25.18

15.56

15.98

7.83

26.36

15.56

การเข้า ลงทุน ดัง กล่ า วเข้า ข่ า ยเป็ น การท ารายการได้ม าซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท จดทะเบี ย น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดย
เมื่อคานวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6
เดือน ทาให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศ
ขัน้ ต่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขัน้ ต่าตาม
บัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป ให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขัน้ ต่าตามบัญชี 2 ท้าย
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ประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
อย่างไรก็ตาม การเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมดข้างต้นเข้าข่าย
เป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ดังนัน้ บริษัท จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
เป็ นฐานในการนับคะแนน
บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ BOB แต่ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าว
จะมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดย BOB จะถือหุน้ ของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัท) ซึง่ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่
เป็ นตัวแทนเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษัทแต่อย่างใด ดังนัน้ การออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ จึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4.

รายละเอียดสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
บริษัทจะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ BOB ซึ่งถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน CDN ณ วันที่มีการโอนกิจการ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services โดยแบ่งบริการออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทลั คอนเทนต์ (Digital Content Gateway)
CDN เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทลั คอนเทนต์ในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์ม
บริหารจัดการคอนเทนต์ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่ ครอบคลุมครบวงจร สามารถรองรับ
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ได้หลากหลายและขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ในยุคดิจิทลั (Digital Content Gateway) โดยมีลกั ษณะเด่นดังนี ้
• เป็ นศูนย์รวมการเชื่อมโยงเครือข่ายของผูผ้ ลิตคอนเทนต์ (Content Partner) ให้เข้ากับผูใ้ ห้บริการ
(Provider) ทัง้ หมดในประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีแบบตัวกลาง (Middleware) เพื่อให้การ
เชื่อมโยงเป็ นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
• มีระบบคัดกรองรายการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal)
ขึน้ มาเพื่อใช้สาหรับการสมัครรับบริการทัง้ หมดที่มาจากช่องทางออนไลน์สาหรับผูใ้ ห้บริการดิจิทลั
คอนเทนต์รายอื่นๆ ที่ให้บริการร่วมกับโอเปอเรเตอร์ โดยระบบดังกล่าวเป็ นระบบที่สามารถป้องกัน
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การทุจริตทางดิจิทลั (Fraud Protection)
• มี ร ะบบการช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารหรื อ สิ น ค้า ผ่ า นช่ อ งทางการช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่โอเปอเรเตอร์รายเดิม สาหรับการซือ้ บริการดิจิทลั บนแอปพลิเคชั่น
• มีระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล (Big Data) สาหรับสมัครสมาชิกทัง้ หมดในระบบที่ใช้
งานผ่าน CDN Gateway โดยรวมถึงการทาระบบชาระเงินและเรียกเก็บเงิน (Clearing House)
ให้แก่ผผู้ ลิตคอนเทนต์ (Content Partner)
2. ธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Based Digital Solution)
เนื่ อ งด้ว ยบริ ษั ท มี พ นั ก งานและที ม นั ก พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามเข้า ใจ มี
ประสบการณ์ และมีความเชี่ ยวชาญในการให้บริการพัฒนาระบบในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการให้การเชื่ อมโยงเครือข่ายผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และ
บริการดิจิทลั คอนเทนต์ และพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถจัดการข้อมูลจานวนมาก จึงมี
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และเอกชนเป็ นจานวนมากให้ความไว้วางใจ และว่าจ้างให้
บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ น้ มา ทัง้ ในด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่าย
ขนาดใหญ่ ดิจิทัลคอนเทนต์ แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และระบบเทคโนโลยี อ่ื นๆ อาทิ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ การจัดส่งคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-coupon) ผ่าน SMS
เป็ นต้น
3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Digital Agency)
CDN เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ edtguide.com เพื่อให้บริการพืน้ ที่ส่ือโฆษณาแก่ผูป้ ระกอบการที่พักและ
ร้านอาหาร และพัฒนาแพลตฟอร์มทางการตลาดออนไลน์ (CDNex) เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ SME เป็ นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เราได้รบั ความไว้วางใจจากผูผ้ ลิตสินค้าและผูใ้ ห้บริการที่เป็ นที่รูจ้ กั ให้ทาการวางแผน
จัดทาและซือ้ สื่อโฆษณาออนไลน์ในคราวเดียว (One-Stop Service)
ข้อมูลทั่วไปของ CDN
ชื่อกิจการ
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
ที่ตงั้

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว :
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและ :
ชาระแล้ว

บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จากัด
0105547092109
8 กรกฎาคม 2547
2521/55 – 56 ถนนลาดพร้ า ว แขวงคลองเต้ า คุ ณ สิ ง ห์ เขตวั ง ทองห ลาง
กรุงเทพมหานคร
50,000,000 บาท
500,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
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คณะกรรมการของ CDN
คณะกรรมการของ CDN ประกอบด้วย นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CDN ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อ

จานวนหุน้
สัดส่วนร้อยละ
255,000
51.0000
1. บริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัด
249,999
49.9998
2. บริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิง้ จากัด
1
0.0002
3. นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
500,000
100.0000
รวม
หมายเหตุ 1. รายชื่อของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิง้ จากัด ประกอบด้วย (1) นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
ถือหุน้ ร้อยละ 61.22 (2) นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์ ถือหุน้ ร้อยละ 20.41 และ (3) นางสาวยลสิริ
สยามวาลา ถือหุน้ ร้อยละ 18.37
2. ณ วันที่มีการโอนกิจการทัง้ หมดของ BOB สัดส่วนการถือหุน้ ของ BOB ใน CDN จะอยู่ท่ี 125,000
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยะ 25 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ CDN
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CDN หลังการเข้าทารายการ
ชื่อ
1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
2. บริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิง้ จากัด
3. นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์
รวม

จานวนหุน้
สัดส่วนร้อยละ
125,000
25.0000
374,999
74.9998
1
0.0002
500,000
100.0000

ข้อมูลงบการเงินของ CDN
หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563

รายการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ่นื
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา - รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

29.35
44.58
51.96
1.47
9

80.56
40.59
0.99
27.86
1.34

117.03
31.44
3.32
20.43
2.19
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หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
127.36
151.35
174.40

รายการ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ่นื
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี ้สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ที่ ถึ ง ก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
10

12.70
0.02
37.35
1.19
0.30
1.70
53.26
180.62

12.70
0.02
35.47
1.07
41.50
0.35
0.49
91.60
242.95

12.70
0.02
34.15
7.21
8.12
31.65
1.15
0.39
95.39
269.79

5.00

-

20.23

20.11
9.66
2.88

26.22
10.42
3.08

7.82
6.29
4.07

1.16

1.08

2.24

17.54
5.21
61.55

0.39
4.65
45.84

0.91
0.72
3.38
45.65

14.38
2.47
1.25
18.10
79.65

11.30
1.32
1.55
14.17
60.00

10.79
5.36
1.87
18.02
63.66
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หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
50.00
50.00
50.00

รายการ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนสารองตามกฏหมาย
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

5.00
45.97
100.97
180.63

5.00
127.95
182.95
242.95

5.00
151.13
206.13
269.79

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการให้บริการ
270.81
199.23
108.71
รายได้คา่ นายหน้า
71.30
189.86
129.73
รายได้อ่นื
2.76
2.88
3.31
รวมรายได้
344.87
391.97
241.75
ต้นทุนการให้บริการ
205.65
220.67
143.72
ค่าใช้จ่ายในการขาย
15.57
13.26
15.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
51.30
54.33
51.30
ต้นทุนทางการเงิน
1.49
1.36
1.49
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11.99
20.39
6.49
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
39.52
81.97
23.18
หมายเหตุ: 1. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด
2. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตรวจสอบโดย บริษัท เอสทีโอ
แอดไวซอรี่ จากัด
5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระราคา
บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ BOB ด้วยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในจานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อชาระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับ
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทาการก่อนวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติการเข้าทารายการ) (“ราคาเสนอขาย”)
อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
ของหุน้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 1
มิถนุ ายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีราคาเสนอขาย มีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชาระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยคานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รบั มติจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565
6.

มูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
ภายหลังจากที่บริษัทได้รบั โอนกิจการจาก BOB บริษัทจะได้หนุ้ สามัญของ CDN จานวน 125,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ ต ราไว้ 100 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 25.00 ของหุ้น ที่ อ อกและช าระแล้ว ทั้ ง หมดของ CDN มู ล ค่ า เท่ า กั บ
250,189,432.20 บาท

7.

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CDN เป็ นราคาที่กาหนดขึน้ จากการเจรจาและตกลง
ร่ ว มกั น ของคู่ สั ญ ญาและอ้า งอิ ง จากการประเมิ น ด้ว ยวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach: DCF) ซึ่งพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีตและประมาณการเติบโตของ CDN โดยบริษัทเห็น
ว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธี ดงั กล่าวเป็ นวิธีท่ีสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ
CDN โดยมีมลู ค่ายุติธรรมของกิจการระหว่าง 822.56 ล้านบาท ถึง 1,277.52 ล้านบาท จากการประเมินของฝ่ าย
จัดการของบริษัท

8.

ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าบริษัทจะได้รับ
เนื่องจากในปั จจุบัน ผลประกอบการธุรกิจหลักของบริษัทได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงของความไม่สม่าเสมอของรายได้และกาไร ดังนัน้ บริษัทจึง
มีความประสงค์ท่ีจะลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการดาเนิน
กิจการของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ CDN ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจประเภท
Digital Marketing Services โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ จะ
เติบโตในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทคาดการณ์ว่า CDN จะสามารถสร้างผลการดาเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว
รวมทัง้ สร้างโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

9.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทารายการ
บริษัทเลือกใช้วิธีการชาระราคาค่าตอบแทนการลงทุนในกิจการเป้าหมายด้วยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap)
แทนการช าระด้ว ยเงิ น สด (Payment in Kind) โดยการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่ เ กิ น
72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แ ก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ของจานวนหุ้นที่ ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการได้มาซึ่งการรับ
โอนกิ จการทั้งหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันได้แ ก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อ ยละ 25.00 ของ
CDN โดยมีมลู ค่าสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการคิดเป็ นจานวน 250,189,432.20 บาท
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การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ดังกล่าวเป็ นการลดภาระของบริษัทในการจัดหา
แหล่งเงินทุน และยังทาให้บริษัทไม่ตอ้ งใช้เงินสดในการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึงไม่ตอ้ ง
จัดหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทและส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขนึ ้
10.

รายละเอียดหลักทรัพย์ทอี่ อกเป็ นการตอบแทนการทารายการ
ในการชาระมูลค่าตอบแทนจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ BOB บริษัทจะชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดดังกล่าว ด้วยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท ในรู ป แบบการเสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private Placement) เพื่ อ ช าระ
ค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทาการ
ก่อนวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มี
มติอนุมัติการเข้าทารายการ) (“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45
บาทต่อหุน้ ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง
ก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีราคาเสนอขาย มีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จานวนหุน้ ที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชาระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยคานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รบั มติจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนซึง่ จะจัดขึน้ ในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565

11. เงือ่ นไขในการทารายการ
1. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าทาการลงทุนในหุน้ สามัญของ CDN ภายใต้กระบวนการ
ทา EBT ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทา
รายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดภายใต้ EBT ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. บริษัทได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนการเสนอ
ขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั บุคคลในวงจากัด
4. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ ประชุมผู้ถือหุน้ ของ BOB มีมติอนุมัติการโอนกิ จการทั้งหมดให้แ ก่บริษัท
รวมถึงการเข้าทาสัญญาโอนกิ จการ และเอกสารอื่นๆ ที่ จาเป็ น และ/หรือเกี่ ยวข้องกับการทารายการ
ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาเร็จลุล่วง
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5. บริษัทและ BOB ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบตั ิก่อนการเข้าทารายการภายใต้
สัญญาโอนกิจการทัง้ หมด
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทารายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะเจรจาและตกลงกัน
ต่อไป
12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุน ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งจะ
สามารถสร้างผลการดาเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทัง้ สร้างโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน โดยการพิจารณาจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็ นไปได้ในการพัฒนา รวมถึง
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัท ทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท

13.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนีถ้ กู ต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และได้จดั ทาขึน้ ด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ และสารสนเทศฉบับนีท้ าขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดง
สารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ทาขึน้ เพื่อเป็ นการเชิญชวนหรือเป็ นคาเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซือ้ หลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ…………………………….........
(นายพงษ์เทพ วิชยั กุล)
กรรมการ

ลงชื่อ…………………………….........
(นายชาญณรงค์ สนธิอชั ชรา)
กรรมการ
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สารสนเทศเกียวกับ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
ของบริษัท เอ็น ซีแ อล อิน เตอร์เ นชันแนล โลจิส ติก ส์ จํากัด (มหาชน)
1.

รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1

ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย การจัด สรร และราคาเสนอขาย
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ บริษัท บีโอ
บี โฮลดิง จํากัด (“BOB”) ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระ
แล้ว) เพือเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการได้มาซึงการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันได้แก่
หุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 25 ของบริษัท ชีส ดิจิตัล เน็ตเวิรค์ จํากัด (“CDN”) ให้แก่ BOB แทนการชําระด้วยเงินสด
(Payment in Kind) โดยมีมลู ค่าสิงตอบแทนการรับโอนกิจการคิดเป็ นจํานวน 250,189,432.20 บาท ตามรายละเอียดที
ปรากฏในสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
(สิงทีส่งมาด้วย 1)
โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญของบริษัทเฉลียย้อนหลัง 7 วัน
ทําการก่อนวันทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลังจากทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
อนุมตั กิ ารเข้าทํารายการ) (“ราคาเสนอขาย”) ทังนี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จํานวนหุน้
ทีบริษัทจะต้องออกเพือชําระค่าหุน้ สามัญของ BOB จะลดลง โดยคํานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหาร
ด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.45 บาทต่อหุน้
ทังนี ภายหลังจาก BOB โอนกิจการทังหมดให้แก่บริษัทแล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดําเนินการเลิกกิจการ[และ
เริมต้นการชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับปี ทีมีการโอนกิจการทังหมด] โดยในการชําระบัญชีของ BOB นัน
ผูช้ าํ ระบัญชีจะทําการกระจายหุน้ สามัญของบริษัททีถือโดย BOB ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ BOB ซึงได้แก่ (1) นางสาวมณทิรา
เจริญวัลย์ (2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์ (รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถ อื หุน้ BOB”)
อนึง BOB และผู้ถื อ หุ้น BOB มิ ใ ช่ บุค คลที เกี ยวโยงกัน ของบริษั ท ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที ทจ.
21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน (รวมทังทีได้มีการแก้เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
ได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกัน ”) โดย BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ BOB ตกลงทีจะไม่ส่ง
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทแต่อย่างใด
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครังนีถือเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ของบริษัทให้แก่บคุ คลใน
วงจํากัด (Private Placement) โดยทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ตาม
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศเรืองการอนุญ าตเสนอขายหุ้น PP”) ซึงนอกเหนือจากทีบริษัทจะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสียเป็ นฐานในการนับคะแนน นอกจากนี
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บริษัทจะต้องได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานัก งาน ก.ล.ต.”)
ตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ BOB มีราคาตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ
หุน้ สามัญของบริษัททีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการก่อนวันแรกทีมี
การเสนอขายหุน้ บริษัทมีหน้าทีห้ามมิให้ BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ BOB นําหุน้ ทีได้รบั จากการเสนอขายทังหมดออกขาย
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหุน้ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุน้ ทีถูกสังห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทังหมดทีถูกสังห้ามขายภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
นับจากวันทีหุน้ ดังกล่าวเริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิมทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
1.2

ชือและข้อ มูล ของผู้ล งทุน ทีได้ร ับ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
ผู้ล งทุน : บริษัท บีโ อบี โฮลดิง จํากัด (BOB)
รายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของ BOB ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ รายชือกรรมการ และรายชือผูถ้ ือหุน้ ปรากฎตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 1)
ความสัมพันธ์ระหว่าง BOB และบริษัท
BOB และบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ทีจะทําให้การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยง
กันตามประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกัน
ผูถ้ ือหุน้ BOB
ก)

นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์
สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

54/66 หมู่ 13 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
10240

ประสบการณ์ท าํ งาน

:

ผูร้ ว่ มก่อตังและผูจ้ ดั การทัวไป บริษัท ล็อบสเตอร์ แก็งค์สเตอร์ จํากัด

ความสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท

:

ไม่มี

2
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ข)

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

59/268 ถ น น ร า ม อิ น ท ร า แ ข ว ง คั น น า ย า ว เ ข ต คั น น า ย า ว
กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ท าํ งาน

:

อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน)

ความสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท

:

ไม่มี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

59/268 ถ น น ร า ม อิ น ท ร า แ ข ว ง คั น น า ย า ว เ ข ต คั น น า ย า ว
กรุงเทพมหานคร 10230

ประสบการณ์ท าํ งาน

:

กรรมการ บริษัท ชีส ดิจิตลั เน็ตเวิรค์ จํากัด

ความสัม พัน ธ์ก ับ บริษัท

:

ไม่มี

ค)

1.3

นางสาวยลสิริ สยามวาลา

นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์

โครงสร้างการถือ หุน้ ของบริษัท 10 อัน ดับ แรก ก่อ นและภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน ให้แ ก่ BOB

ที

รายชือผู้ถ อื หุน้ ก่อ นการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุน ให้แ ก่ BOB
(ณ วัน ที 12 พฤศจิก ายน 2564)
รายชือ

สัด ส่วน
(ร้อ ยละ)

รายชือผู้ถ อื หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุน ให้แ ก่ BOB1
รายชือ

สัด ส่วน
(ร้อ ยละ)

1

นายกิตติ พัวถาวรสกุล

15.63

นายกิตติ พัวถาวรสกุล

13.53

2

นางละออ ตังคารวคุณ

4.72

นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์

5.54

3

นางสาวฟ้าใส พัวถาวรสกุล

3.60

นางสาวยลสิริ สยามวาลา

5.28

4

นายสัญชวัล อิงคภาคย์

2.89

นางละออ ตังคารวคุณ

4.08

5

นางสาวสิรลิ กั ษณ์ เดชธํารง

2.87

นางสาวฟ้าใส พัวถาวรสกุล

3.11

คํานวณบนสมมติฐานว่าบริษัทเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 72,518,676 หุน้ ให้แก่ BOB และ BOB ได้ยตุ ิการประกอบธุรกิจและดําเนินการเลิกกิจการและผูช้ าํ ระบัญชีได้ทาํ
การกระจายหุน้ สามัญของบริษัททีถือโดย BOB ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ BOB เรียบร้อยแล้ว

1

3
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ที

รายชือผู้ถ อื หุน้ ก่อ นการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุน ให้แ ก่ BOB
(ณ วัน ที 12 พฤศจิก ายน 2564)
รายชือ

1.4

สัด ส่วน
(ร้อ ยละ)

รายชือผู้ถ อื หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุน ให้แ ก่ BOB1
รายชือ

สัด ส่วน
(ร้อ ยละ)

6

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2.42

นายภูรภิ ทั ร์ ปิ ตกานันท์

2.64

7

นางสาวพัทธ์ธีรา หอมวิไล

2.20

นายสัญชวัล อิงคภาคย์

2.50

8

นางกวิสรา พัฒนเจริญ

2.06

นางสาวสิรลิ กั ษณ์ เดชธํารง

2.48

9

นางนวพร รัตนชัยกานนท์

1.90

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2.09

10

นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิรกิ ลุ

1.41

นางสาวพัทธ์ธีรา หอมวิไล

1.90

การกําหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุน้ ทีออกใหม่
ราคาหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ BOB เป็ นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนวันทีที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลังจากทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเข้าทํา
รายการ) ทังนี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จํานวนหุน้ ทีบริษัทจะต้องออกเพือชําระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยคํานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432,20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.45 บาทต่อหุน้

2.

วัต ถุป ระสงค์ใ นการออกและเสนอขายหุน้ เพิมทุน และแผนการใช้เ งิน เพิมทุน

2.1

วัต ถุป ระสงค์ใ นการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน และแผนการใช้เ งิน ทีได้จ ากการเสนอขายหุน้
บริษั ท จะออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํา นวนไม่ เ กิ น 72,518,676 หุ้น มูล ค่ า ที ตราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท เพื อเป็ น
ค่าตอบแทนสําหรับการได้มาซึงการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB แทนการชําระด้วยเงินสด

2.2

รายละเอียดของโครงการทีบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่อ ยจะนําเงิน ทีได้ร ับ จากการเพิมทุน ไปใช้ใ นโครงการ
รายละเอียดของการรับโอนกิจการทังหมดปรากฏตามสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 1)

2.3

โอกาสทีโครงการจะสร้างรายได้ใ ห้แ ก่บ ริษัท
การรับโอนกิจการทังหมดของ BOB จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเพิมรายได้ของบริษัทได้ในระยะยาว รวมทังสร้าง
โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีดีจากการลงทุน โดยการพิจารณาคํานึงจากอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รบั ความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนา รวมถึงความเสียงในด้านต่าง ๆ
4
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ทังนี รายละเอียดอืนเพิมเติมปรากฎตามสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล
โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย )
2.4

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิด ขึนในกรณีท ไม่
ี ส ามารถดําเนิน โครงการได้เ สร็จ สิน
หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่ BOB ได้สาํ เร็จ บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาแหล่ง
เงินทุนทีเพียงพอสําหรับการเข้าซือกิจการทังหมดของ BOB ได้

2.5

ความเสียงจากการดําเนิน การโครงการ
บริษัทอาจมีความเสียงจากการทีผลตอบแทนจากการทีผลประกอบการธุรกิจของ CDN ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เนืองจาก
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในธุรกิจ Digital marketing Network เปลียนไปอย่างรวดเร็ว ทังนี
การให้บริการของ CDN มีความหลากหลายไม่ได้พงพิ
ึ งการให้บริการช่องทางได้ช่องทางนึง เช่น โทรศัพท์เคลือนทีเป็ นหลัก
ส่งผลให้ CDN มีผลกระทบตําหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอีกทัง นอกจากนี ในกรณีทีมีปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของ CDN เช่น การเปลียนแปลงทางกฏหมาย หรือ โรคอุบตั ิใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
CDN ได้เช่นกัน

2.6

งบประมาณทีคาดว่าจะใช้ใ นเบืองต้น
บริษัทคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทังสิน 250,045,534.56 บาท ในการเข้าซือกิจการทังหมดของ BOB

3.

ผลกระทบทีอาจเกิด ขึนจากการเพิมทุน หรือ จัด สรรหุน้ เพิมทุน
การออกและเสนอขายหุน้ เพิมทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี

3.1

การลดลงของสัด ส่วนการถือ หุน้ (Control Dilution)
=

(จํานวนหุน้ ทีเสนอขายในครังนี)
(จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ ทีเสนอขายครังนี)

=

72.52 ล้านหุน้
538.67 ล้านหุน้

=
3.2

ร้อยละ 13.46

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
=
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.65 – 3.62
3.65

5
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=

ร้อยละ 0.74

โดยทีราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

(ราคาตลาด x จํานวนหุน้ สามัญ paid-up)
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จํานวนหุน้ เพิมทุน Private Placement)
(จํานวนหุน้ สามัญ paid-up + จํานวนหุน้ เพิมทุน Private Placement)

=

1,701.46 ล้านบาท+250.19 ล้านบาท
538.67 ล้านหุน้

=

3.3

3.62 บาทต่อหุน้

การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earning Dilution)
=

Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลังเสนอขาย
Earnings per share ก่อนเสนอขาย
=
0.16 – 0.14
x 100
0.16
= ร้อยละ 13.46
3.4

ความคุ้ม ค่าทีผู้ถ อื หุน้ จะได้ร ับ เมือเปรียบเทียบกับ ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกําไรหรือ สิท ธิอ อกเสียงของผู้ถ อื หุน้
เมือเปรียบเทียบประโยชน์ทีผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั จากการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB อันได้แก่หนุ้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ
25 ของ CDN กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ หรือสิทธิออกเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ เนืองจากการชําระค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB โดยไม่ใช้เงินสดจะช่วยลด
ภาระของบริษัทในการจัดหาเงินทุนเพือใช้ในการทําธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี หากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ สามารถ
ดําเนินการได้สาํ เร็จตามแผนทีวางไว้ บริษัทจะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจาก CDN ทีสูงขึนในอนาคต และจะช่วยส่งเสริม
ความแข็งแกร่งให้แก่การดําเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมันคงและมี
สถานภาพทางการเงินทีเข้มแข็งและมันคงมากยิงขึน

4.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท

4.1.

เหตุผ ลและความจําเป็ นของการเพิมทุน จดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจําเป็ นทีจะต้องออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัดเพือเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB เนืองจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของ
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บริษัทให้แก่ BOB จะเป็ นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน และยังทําให้บริษัทไม่ตอ้ งใช้เงินสดในการชําระ
ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด รวมถึงไม่ตอ้ งจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึงจะส่งผลต่อ
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทซึงจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินทีดีขนึ
4.2.

ความเป็ นไปได้ข องแผนการใช้เ งิน เพิมทุน
บริษัทจะออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือใช้ชาํ ระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB ภายหลังจากทีบริษัทและ
BOB สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขตามทีระบุในข้อ 11. ของสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 1) จนสําเร็จครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับ
โอนกิจการทังหมดจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที 2 ของปี 2565

4.3.

ความสมเหตุส มผลของการเพิมทุน แผนการใช้เ งิน ทีได้จ ากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจะดําเนิน การ
รวมทังความเพีย งพอของแหล่งเงิน ทุน ในกรณีท เงิ
ี น ได้จ ากการจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น
ไม่ค รอบคลุม งบประมาณทังหมดทีต้อ งใช้ใ นการดําเนิน การตามแผน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนีมีความเหมาะสม เนืองจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือใช้
ชําระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB เป็ นการลดภาระทางการเงินของบริษัทในการลงทุน บริษัทไม่ตอ้ งใช้
เงินสดในการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB ซึงจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ทางการเงินได้ดีขึน และสามารถสํารองเงินสดทีมีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดําเนินงานของบริษัท
รวมทังลดภาระทีอาจต้องกูย้ ืมเงินหรือการระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้ เดิมเพือมาชําระค่าหุน้ ดังกล่าว

4.4.

ผลกระทบทีคาดว่าจะเกิด ขึนต่อ การประกอบธุร กิจ ของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน
ของบริษัท อัน เนืองจากการเพิมทุน และการดําเนิน การตามแผนการใช้เ งิน หรือ โครงการ
การรับ โอนกิ จ การทังหมดของ BOB จะทํา ให้บ ริ ษั ท เข้า เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใน CDN ซึ งประกอบธุ ร กิ จ Digital Marketing
Services ซึงเป็ นกลุ่มธุรกิจอืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึงเป็ นกิจการหลักของบริษัท ซึงจะส่งผลให้บริษัทสามารถ
กระจายความเสียงในการบริหารกิจการได้ในระยะยาว เพิมแหล่งช่องทางรายได้ ทังนี บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็ นธุรกิจทีมี
แนวโน้มในการเติบโตทีดีในอนาคต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนทีดียิงขึนให้เแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
[นอกจากนี บริษัทยังมีโอกาสได้รบั เงินปั นผลจาก CDN ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทใน CDN ณ ขณะทีมีการจ่ายเงิน
ปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ CDN ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ [50] จากผลกําไรสุทธิในแต่ละปี ของ CDN
ภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ]

4.5.

ความเหมาะสมของราคาหุน้ ทีเสนอขายให้แ ก่ BOB
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนมีความเหมาะสมเนืองจากวิธีการกําหนดราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุนดังกล่าวเป็ นกําหนดราคาเสนอขายหุน้ ตามราคาตลาดตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP
นอกจากนี มูลค่าตอบแทนการเข้าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการจํานวน 250,189,432.20 บาทมีความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดวิธีการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนตามทีปรากฎในร่างสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 1)
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4.6.

ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย
ราคาหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่ BOB เป็ นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนวันทีที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลังจากทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเข้าทํา
รายการ) ทังนี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จํานวนหุน้ ทีบริษัทจะต้องออกเพือชําระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยคํานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.45 บาทต่อหุน้
ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็ นไปตามราคาตลาดของบริษัท ณ วันทีมีการเสนอขาย
และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเกียวข้อง

4.7.

เหตุผ ลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ใ ห้แ ก่น ัก ลงทุน ทีได้ร ับ การจัด สรรในครังนี
บริษัทมีความจําเป็ นทีจะต้องออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ BOB เพือเป็ นการค่าตอบแทนสําหรับการได้มาซึง
การรับโอนกิจการทังหมดของ BOB ทังนี คณะกรรมการเห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทให้แก่
BOB ในรู ปแบบการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดแทนการชําระด้วยเงินสดจะเป็ นการลด
ภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่ตอ้ งจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินสําหรับการ
ชําระค่าตอบแทนดังกล่าว
นอกจากนี ผูถ้ ือหุน้ ของ BOB เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มีความรู ค้ วามสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ Digital Marketing
Services ซึงจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของบริษัทในการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้

5.

คํารับ รองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรืองทีเกียวกับการเพิมทุนในครังนีแล้ว รวมทัง ได้ตรวจสอบข้อมูลของ BOB อย่างระมัดระวัง
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่
บริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น สามารถฟ้ อ งร้อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจากกรรมการรายดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ได้ต ามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้าทีนันเป็ นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลทีมีความเกี ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ื อหุน้ สามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนันแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้
มีการแก้ไขเพิมเติม) ได้

6.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแตกต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการ
บริษัท
ไม่มี
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แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท เอ็น ซีแ อล อิน เตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
วัน ที 2 ธัน วาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครังที 7/2564 เมือวันที 1 ธันวาคม 2564 เกียวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุนดังต่อไปนี
1.

การลดทุน

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 เพือพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 8,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 124,788,062.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน
116,538,062 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทียังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ ซึงเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 33,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ซึงเป็ นหุน้ ทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจํากัด ตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2564 เมือ
วันที 13 กันยายน 2564
2.

การเพิมทุน

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 18,129,669.00 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 116,538,062.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ มทุน
จํานวน 72,518,676 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน

ประเภทหุน้

จํานวนหุน้
(หุน้ )

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

72,518,676

0.25

18,129,669

 แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

1
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3.

การจัดสรรหุน้ เพิมทุน (แบบกําหนดวัต ถุป ระสงค์ใ นการใช้เ งิน ทุน )

3.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัด สรรให้แ ก่

(1) บริษัท บีโอบี โฮลดิง
จํากัด (“BOB”)

จํานวนหุน้ อัต ราส่วน
(หุน้ ) (เดิม : ใหม่)
72,518,676

-

ราคาขาย
(บาทต่อ หุน้ )

วัน เวลา จองซือ และ
ชําระเงิน ค่าหุน้

หมาย
เหตุ

ร้อยละ 90 ของราคาถัว หลังจากได้รบั อนุญาต โปรดดู
เฉลียถ่วงนําหนักของหุน้
จากสํานักงาน
หมายเหตุ
ของบริษัทเฉลียย้อนหลัง คณะกรรมการกํากับ
ข้อ
7 วันทําการก่อนวันทีที
ตลาดหลักทรัพย์
1
ประชุมคณะกรรมการ (“สํานัก งาน ก.ล.ต.”)
บริษัทจะกําหนดราคา
เสนอขาย (ซึงจะเกิดขึน
ภายหลังจากทีทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการ
เข้าทํารายการ) ทังนี
จะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.45
บาทต่อหุน้

หมายเหตุ:
1.

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 7/2564 ประชุมเมือวันที 1 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุม
วิ สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที 1/2565 เพื อพิ จ ารณาและอนุมัติ ใ ห้บ ริษั ท ออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํา นวนไม่ เ กิ น
72,518,686 หุ้น มูล ค่ า ที ตราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท ให้ BOB ซึ งเป็ น การเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด (Private
Placement) เพือเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการได้มาซึงการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB อันได้แก่ หุน้ สามัญในสัดส่วน
ร้อยละ 25 ของบริษัท ชีส ดิจิตลั เน็ตเวิรค์ จํากัด (“CDN”) แทนการชําระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับ
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ ของบริษัทเฉลียย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนวันทีทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลังจากทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเข้าทํารายการ) คิดเป็ น
มูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดให้แก่ BOB จํานวน 250,189,432.20 บาท ทังนี ในกรณีทีราคาเสนอขายมี
มูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จํานวนหุน้ ทีบริษัทจะต้องออกเพือชําระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดย
คํานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่
ตํากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสารสนเทศเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 2)
2
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ทังนี การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครังนี ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ของบริษัทให้แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดราคาเสนอขาย
หุน้ ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ดังนัน นอกเหนือจากที
บริษัทจะต้องได้รบั อนุมัติจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทให้แก่ BOB ครังนีแล้ว บริษัท
จะต้อ งได้รับ อนุญ าตให้เ สนอขายหุ้น สามัญ เพิ มทุน ที ออกใหม่ ข องบริษั ท ต่ อ BOB ซึ งเป็ น บุ ค คลในวงจํา กัด จาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
อนึง ภายหลังจากบริษัทรับโอนกิจการทังหมดของ BOB แล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดําเนินการเลิกกิจการ
[และเริมต้นการชําระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับปี ทีมีการโอนกิจการทังหมด] โดยในการชําระบัญชีของ BOB
นั น ผู้ ช ํ า ระบั ญ ชี จ ะทํ า การกระจายหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที ถื อ โดย BOB ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ BOB ซึ งได้ แ ก่
(1) นางสาวมณทิรา เจริญวัลย์ (2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร์ ปิ ตกานันท์ (รวมแล้วเรียกว่า
“ผู้ถ อื หุน้ BOB”)
นอกจากนี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ BOB มีราคาตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของ
หุน้ สามัญของบริษัททีซือขายในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ”) ย้อนหลัง 7 วันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการก่อนวันแรกทีมีการเสนอขายหุน้ บริษัทมีหน้าทีห้ามมิให้ BOB และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของ
BOB นําหุน้ ทีได้รบั จากการออกและเสนอขายครังนีทังหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีหุน้ เริมทํา
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ทีถูกสังห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุน้ ทังหมดทีถูกสังห้ามขายภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันทีหุน้ ดังกล่าวเริมทําการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการพิจารณาคําขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง
ทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในคราวนีจะดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที 2 ของปี 2565
ทังนี ภายหลังจากทีบริษัทดําเนินการเสนอขายหุน้ ให้แก่ BOB แล้วเสร็จ BOB จะถือหุน้ ในบริษัททังหมดจํานวนไม่เกิน
72,518,676 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.46 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัท
2.

ในการดําเนิ นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษั ท ให้[กรรมการผู้จัด การ และ/หรื อ บุค คลที กรรมการผู้จัด การ
มอบหมาย] มี อ ํา นาจพิ จ ารณาและกํา หนดรายละเอี ย ดอื นใดที จํา เป็ น และเกี ยวข้อ งกั บ การออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึงรวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่
(1)

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเป็ นครังเดียวหรือเป็ นคราว ๆ การกําหนดวันเสนอขาย การชําระค่าหุน้ เงือนไข
และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
3
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3.2

(2)

การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการต่าง ๆ
อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง) บันทึกข้อตกลง และ/
ั ญาจองซือหุน้
หรือ สัญญาจองซือหุน้ และ/หรือ เอกสารอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็ นภายใต้สญ

(3)

ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยืนคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

การแก้ไขหรือเพิมข้อมูลอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเพือให้เป็ นไปตามทีเจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด และ

(5)

มีอาํ นาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือหุน้
สามัญเพิมทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามทีเห็นสมควรเพือให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ ทังนี ภายใต้ขอบเขตที
ได้รบั จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

การดําเนินการของบริษัทในกรณีมีเศษของหุน้
ไม่มี

3.3

ข้อมูลผูจ้ องซือหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด
ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ และข้อมูลทัวไปของ BOB และผูถ้ ือหุน้ BOB ซึงเป็ นบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) มี
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิ
สติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 1) และข้อ 1.2 ของสารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมาด้วย 2)

4.

การกําหนดวัน ประชุม ผู้ถ อื หุน้ เพือขออนุม ัต กิ ารเพิมทุน และการจัด สรรหุน้ เพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 ในวันที 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) โดยกําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 (Record Date) ใน
วันที 16 ธันวาคม 2564
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5.

6.

การขออนุญาตเพิมทุน /จัดสรรหุน้ เพิมทุน ต่อ หน่วยงานราชการทีเกียวข้อ ง และเงือนไขการขออนุญาต
5.1

บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุร กิจ การค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน การเพิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท และบริษัทจะจดทะเบียนการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่
วันทีได้รบั ชําระเงินค่าหุน้

5.2

บริษั ท จะดํา เนิ น การขออนุญ าตต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. ให้เ สนอขายหุ้น สามัญ เพิ มทุน ที ออกให้ต่ อบุค คลใน
วงจํากัด

5.3

บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รบั หุน้ เพิมทุนของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ข องการเพิมทุน และการใช้เงิน ทุน ในส่วนทีเพิม
บริษัทจะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB
เพือเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการได้มาซึงการรับโอนกิจการทังหมดของ BOB แทนการชําระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ ของบริษัทเฉลียย้อนหลัง 7 วันทําการก่อนวันทีที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลังจากทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเข้า
ทํารายการ) คิดเป็ นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดให้แก่ BOB จํานวน 250,189,432.20 บาท ทังนี ใน
กรณีทีราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จํานวนหุน้ ทีบริษัทจะต้องออกเพือชําระค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการจะลดลง โดยคํานวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคา
เสนอขายจะต้องไม่ตากว่
ํ า 3.45 บาทต่อหุน้

7.

ประโยชน์ท บริ
ี ษัท จะพึงได้ร ับจากการเพิมทุน /จัดสรรหุน้ เพิมทุน
การรับ โอนกิ จ การทังหมดของ BOB จะทํา ให้บ ริ ษั ท เข้า เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใน CDN ซึงประกอบธุ ร กิ จ Digital Marketing
Services ซึงเป็ นกลุ่มธุรกิจอืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึงเป็ นกิจการหลักของบริษัท ซึงจะส่งผลให้บริษัท สามารถ
กระจายความเสียงในการบริหารกิจการได้ในระยะยาว เพิมแหล่งช่องทางรายได้ ทังนี บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็ นธุรกิจที
มีแนวโน้มในการเติบโตทีดีในอนาคต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนทีดียิงขึนให้เแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท

8.

ประโยชน์ท ผูี ้ถ อื หุน้ จะได้ร ับจากการเพิมทุน /จัดสรรหุ้น เพิมทุน
8.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
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บริษั ท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ ตากว่
ํ า ร้อ ยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลัง หักทุน สํา รองต่า ง ๆ (โดยมี เ งื อนไข
เพิมเติม)
9.

รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับ ผู้ถ ือ หุ้น เพือใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจในการอนุ ม ัต ิก ารเพิมทุน /จัด สรรหุ้น
เพิมทุน
ในกรณีที BOB ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนในส่วนทีจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดครบทังจํานวน ผลกระทบที
อาจเกิดขึนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
9.1

ผลกระทบต่อ ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ภายหลังการเพิมทุน ทังหมด
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ทังหมด
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3.65 – 3.62
3.65
ร้อยละ 0.74

=
=

X 100

X 100

โดยทีราคาตลาดหลังเสนอขาย
=

=
=
9.2

(ราคาตลาด x จํานวนหุน้ สามัญ paid-up)
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จํานวนหุน้ เพิมทุน Private
Placement)
(จํานวนหุน้ สามัญ paid-up + จํานวนหุน้ เพิมทุน Private Placement)
1,701.45 ล้านบาท+250.19 ล้านบาท
538.67 ล้านหุน้
3.62 บาทต่อหุน้

ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกําไร (Earning per share dilution) ภายหลังการเพิมทุน ทังหมด
=

EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย X 100
EPS ก่อนเสนอขาย
=
0.16 – 0.14
X 100
0.16
=
ร้อยละ 13.46
โดย EPS ก่อนเสนอขาย =
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=
=
=

[กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด]
[จํานวนหุน้ จดทะเบียนชําระแล้วก่อนเพิมทุน]
74.04 ล้านบาท
466.15 ล้านหุน้
0.16 บาทต่อหุน้

โดย EPS หลังเสนอขาย
=
=
=
9.3

ผลกระทบต่อ สัด ส่วนการถือ หุน้ (Control Dilution)
=
=
=

10.

[กําไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด]
[จํานวนหุน้ จดทะเบียนชําระแล้วหลังเพิมทุน]
74.04 ล้านบาท
538.67 ล้านหุน้
0.14 บาทต่อหุน้

จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย
(จํานวนหุน้ จดทะเบียนชําระแล้ว + จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย)
72.52 ล้านหุน้
466.15 ล้านหุน้ +77.52 ล้านหุน้
ร้อยละ 13.46

X 100
X 100

ตารางระยะเวลาการดําเนิน การในกรณีท ีคณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้เ สนอต่อ ทีประชุม วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น ครังที
1/2565 เพือพิจารณาอนุม ัต กิ ารเพิมทุน /จัดสรรหุน้ เพิมทุน
ลําดับ

การดําเนิน การ

วัน / เดือ น / ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 7/2564

1 ธันวาคม 2564

2.

วัน กําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นที มี สิทธิ เข้า ร่วมประชุมวิ สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565 (Record Date)

16 ธันวาคม 2564

3.

วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2565

25 มกราคม 2565

4.

วันจดทะเบียนลดทุน เพิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้เพิมทุน
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ลําดับ

การดําเนิน การ

วัน / เดือ น / ปี

5.

ดํา เนิ น การเสนอขายและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน ให้แ ก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

หลังได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน
ก.ล.ต. แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากวันทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
อนุมตั ิ

6.

วันจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีบริษัทฯ
ได้รบั เงินชําระค่าหุน้ ครบ

7.

วั น นํา หุ้น เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชยั กุล)
กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สนธิอชั ชรา)
กรรมการ
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