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ที่ NCL-M 26/64 

 วนัที่ 2 ธนัวาคม 2564 

เรื่อง การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด, การออกและ
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement), การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน, การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ, การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ, และการก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึง่สินทรพัยข์องบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2.  สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของ บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอร์

เนชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชมุไดมี้มติอนมุตัิเรื่องส าคญัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้ริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ ้ง จ ากัด 
(“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมีใน
อนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีส้ินใด ๆ และมีทรพัยส์ินอย่างเดียว คือ หุน้ของบรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ 
จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital Marketing Services จ านวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ วนัที่มีการโอนกิจการ ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการ BOB จะ
ด าเนินการเลิกบรษิัทและช าระบญัชีเพื่อคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ของ BOB ซึ่งประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ [วนัโอนกิจการ] (“ธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำร”)  

ในการนี ้บรษิัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ดว้ยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขาย
หุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะ
เท่ากับรอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทยอ้นหลัง 7 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการเขา้ท า
รายการ) (“รำคำเสนอขำย”) ทั้งนี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัท
จะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ย
ราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่  
29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่องได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยเม่ือค านวณขนาด
รายการเปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 25.18 
ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของสินทรพัยร์วมของ
บริษัทและเม่ือรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบ 6 เดือน จะท าใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากับ
รอ้ยละ 26.36  ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ย
ประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่งหนังสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 ทา้ยประกาศของ
ประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”)  

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตาม
มาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันัน้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการดงักล่าว 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีความสมัพันธใ์ด ๆ กับ BOB ที่จะท าใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่  ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แกไ้ขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด ทั้งนี ้ภายหลังการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแลว้ บคุคลดงักล่าวจะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดย BOB จะถือหุน้ของบรษิัทคิดเป็น
รอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของ
บรษิัท) ซึง่ BOB และ/หรอืผูถื้อหุน้ของ BOB จะไม่มีการเสนอช่ือบคุคลที่เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิัทแตอ่ย่างใด 
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โดยภายหลงัจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ บริษัทจะเขา้ลงนามใน
สญัญาที่เก่ียวขอ้งกบั BOB ไดแ้ก่ สญัญาโอนกิจการ ซึ่งเป็นสญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน กล่าวคือ ธุรกรรมการรบั
โอนกิจการจะเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามที่ระบใุนสญัญาดงักล่าวส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนั
จากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจะเสร็จสมบูรณภ์ายในเภายในไตรมาสที่ 2 
ของปี 2565  

อนึ่ง รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการปรากฏตามร่างสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่ง
สินทรพัยข์องบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 

2. อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB 
จ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ส าหรบัค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจ านวน 
250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยราคา
เสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อน
วนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการ) 

การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่  BOB ในครัง้นีถื้อเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ของบริษัทใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกำศเรื่องกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP”)  
ซึง่นอกเหนือจากที่บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานใน
การนบัคะแนนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ BOB ครัง้นีแ้ลว้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตามประกาศเรื่องการอนญุาต
เสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญั
ของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี 
ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 หากราคาเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  15 วนัท าการก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้ บริษัทมีหนา้ที่
หา้มมิให ้BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ของ BOB (ซึ่งประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา 
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และนายภรูิภทัร ์ปิตกานนัท ์ที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัที่ BOB 
เลิกกิจการ) น าหุน้ที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายครัง้นีท้ัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่
หุน้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบคุคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขายภายหลงัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัที่หุน้ดงักล่าวเริ่มท า
การซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยบรษิัทคาดว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวนีจ้ะด าเนินการเสรจ็สมบรูณภ์ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทด าเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ BOB แลว้เสรจ็ BOB จะถือหุน้ในบรษิัททัง้หมดจ านวนไม่เกิน 
72,518,676 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

อนึ่ง รายละเอียดและเง่ือนไขในการเพิ่มทนุของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทปรากฏตามรา่งสารสนเทศ
การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) และรา่งแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 

3. อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 8,250,000 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้สามญั
ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2564 จ านวน 33,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 

4. อนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

5. อนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 18,129,669.00 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062.00  บาท เป็นจ านวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่
ส่งมาดว้ย 3) 

6. อนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน ไม่เกิน 
72,518,676 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ 
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โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการเขา้ท า
รายการ) คิดเป็นมลูค่าค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการจะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้  

8. อนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2564 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดย
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์อง
บรษิัท 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผู้ลงทุน เพื่อช าระเป็น
ค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็นการ
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 33,000,000 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที่ 5   พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 18,129,669.00 บาท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 116,538,062.00 บาท เป็นจ านวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัท 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

อนึ่ง คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อครัง้ที่ 
1/2565 (Record Date) ในวนัที่ 16 ธนัวาคม 2564  

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 ............................................... 

(นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 

1 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย ์
ของ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2564 ของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  1 ธันวาคม 2564 ไดมี้มติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital 
Marketing Services (“กิจการเป้าหมาย”) โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั (“BOB”) (ซึ่งถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ในกิจการเป้าหมาย ณ วนัท่ีมีการรบัโอนกิจการของ 
BOB) ภายใตก้ระบวนการรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมีมลูค่าการเขา้ลงทุนในกิจการ
เป้าหมายรวมทัง้สิน้เป็นมลูค่าจ านวน 250,189,432.20 บาท และบรษิัทจะช าระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ 
BOB ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

โดยภายหลงัจาก BOB โอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่บริษัทแลว้ BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและด าเนินการเลิก
กิจการ โดยในการช าระบญัชีของ BOB นัน้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการกระจายหุน้สามญัของบริษัทที่ถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของ BOB ซึ่งไดแ้ก่ (1) นางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์(2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร ์ปิตกานันท ์
(รวมแลว้เรยีกวา่ “ผู้ถอืหุน้ BOB”) 

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเม่ือค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบ
กบัสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน และ
เม่ือรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นรอบ 6 เดือน ท าใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ  26.36 ซึ่งมีขนาด
รายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงาน
และเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต ่าตามบัญชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศ เรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่ง
หนังสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท
ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัส่งสารสนเทศขัน้ต ่าตาม
บญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรอืจ าหน่ายไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

ทัง้นี ้BOB และผูถื้อหุน้ BOB มิใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ BOB ตกลงที่จะ
ไม่สง่บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิัทแตอ่ย่างใด 
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อย่างไรก็ตาม การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้เขา้ข่าย
เป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันัน้ บรษิัทจะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมด ดงันี ้ 

1. วัน เดอืน ปี ทีท่ ารายการ 

บรษิัทจะเขา้ลงนามในสญัญาโอนกิจการทัง้หมดกบับรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทรบัโอนกิจการเป้าหมายและออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อช าระราคาค่าตอบแทนในการเขา้รบัโอนกิจการเป้าหมาย ทัง้นี ้บริษัท
คาดวา่จะด าเนินการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาส 2 ของปี 2565  

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

ผูโ้อน   : บรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั 

ผูร้บัโอน  : บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

ความสมัพนัธ ์ : ผูโ้อนไม่เขา้ข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั หรอืมีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิัท  

รายละเอียดเบือ้งตน้ของผูโ้อน 
ช่ือบรษิัท : บรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105564114492 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทนุในกิจการอื่น (Holding Company) 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ฯ : 2521/55-56 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
รายช่ือกรรมการ : นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
กรรมการลงช่ือผกูพนับรษิัท : นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 25,500,000 บาท  
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
ช าระแลว้ 

: 255,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

รายช่ือผูถื้อหุน้ : ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผูถื้อหุน้ของ BOB มีดงันี ้
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ช่ือ จ านวนหุน้ สัดส่วนร้อยละ 

1. นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ 105,000 41.18 

2. นางสาวยลสิร ิสยามวาลา 100,000 39.22 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์ 50,000 19.61 

รวม  255,000  100.00 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ด้วยการรับโอน
กิจการทัง้หมดของ BOB ซึ่งหมายถึงทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีส้ินใดๆ และมีทรพัยส์ินอย่างเดียว คือ หุน้
ของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร ์ค จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital Marketing 
Services จ านวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ วนัที่มี
การรบัโอนหุน้สามญัของ CDN และจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดดงักล่าวใหแ้ก่ BOB ดว้ยการ
ออกหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบ
การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคา
เสนอขายตอ่หุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติ การเขา้ท ารายการ) 
(“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคา
ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัก่อนวนัจดัประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท (ระหวา่งวนัที่ 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคาเสนอขาย
ดงักล่าว โดยการเพิ่มทนุดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นฐานในการนบัคะแนน ซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 25 มกราคม 2565 

ทัง้นี ้BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทภายหลงัการรบัโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิน้แลว้ เพื่อใหก้ารรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรษัฎากร ซึ่งภายหลงัจากการด าเนินการแจกจ่าย
ทรพัยส์ินภายใน BOB แลว้ จะส่งผลใหหุ้น้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,518,676 หุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จะถกูโอนไป
ยงัผูถื้อหุน้ BOB โดยบรษิัทจะมีโครงสรา้งการถือหุน้ก่อนและหลงัการรบัโอนกิจการ ดงันี ้ 
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ผู้ถอืหุน้ 

โครงสร้างผู้ถอืหุน้ 
ก่อนการเข้าท ารายการ 

 (ณ วันที ่12 พฤศจกิายน 2564) 

โครงสร้างผู้ถอืหุน้ 
ภายหลังการเขา้ท ารายการ 

จ านวนหุน้ สัดส่วนร้อยละ จ านวนหุน้ สัดส่วนร้อยละ 

1. นาย กิตติ พวัถาวรสกลุ 72,866,974  15.63 72,866,974 13.53 

2. นาง ละออ ตัง้คารวคณุ 22,000,000  4.72 22,000,000 4.08 

3. น.ส. ฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 16,777,500  3.60 16,777,500 3.11 

4. นาย สญัชวลั อิงคภาคย ์ 13,475,100  2.89 13,475,100 2.50 

5. น.ส. สิรลิกัษณ ์เดชธ ารง 13,357,400  2.87 13,357,400 2.48 

6. บรษิัท  ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 11,282,465  2.42 11,282,465 2.09 

7. น.ส. พทัธธี์รา หอมวิไล 10,256,200  2.20 10,256,200 1.90 

8. นาง กวิสรา พฒันเจรญิ 9,600,000  2.06 9,600,000 1.78 

9. นาง นวพร รตันชยักานนท ์ 8,879,800  1.90 8,879,800 1.65 

10. นาย วิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ 6,587,154 1.41 6,587,154 1.22 

11. นาย วิชยั ด่านรตันะ 6,000,000 1.29 6,000,000 1.11 

12. นาง นธีรา บรริกัษค์เูจรญิ 6,000,000 1.29 6,000,000 1.11 

13. นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ - - 29,860,631 5.54 

14. นางสาวยลสิร ิสยามวาลา - - 28,438,696 5.28 

15. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์ - - 14,219,348 2.64 

อื่นๆ 269,069,655 57.72 269,069,655 49.95 

รวม  466,152,248  100.00 538,670,924 100.00 

หมายเหตุ: 1. โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ปรบัปรุงดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนที่จดัสรรและเสนอ
ขายใหแ้ก่นักลงทุนตามขอ้ 11. นาย วิชัย ด่านรตันะ จ านวน 6,000,000 หุน้ และ 12. นาง นธีรา 
บรริกัษค์เูจรญิ จ านวน 6,000,000 หุน้ ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2564  

2. ค านวณบนสมมติฐานวา่บรษิัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ ใหแ้ก่ BOB และ 
BOB ไดย้ตุิการประกอบธุรกิจและด าเนินการเลิกกิจการและผูช้  าระบญัชีไดท้  าการกระจายหุน้สามญั
ของบรษิัทที่ถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ BOB เรยีบรอ้ยแลว้ 
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โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ  

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลังเข้าท ารายการ 

 

 

 

 

 

ขนาดของการท ารายการ 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมของบรษิัท 
งวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑค์ านวณ 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asset, NTA) 
ขนาดของรายการ = (NTA กิจการที่เขา้ลงทนุ x สดัส่วนที่ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป) / NTA ของบรษิัท 

= (196.86 ลา้นบาท x รอ้ยละ 25.00) / 308.00 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 15.98 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 
ขนาดของรายการ = (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่ท  ารายการ x สดัส่วนการถือหุน้) / ก าไร

สทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน 
= (23.18 ลา้นบาท x รอ้ยละ 25.00) / 74.04 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 7.83 

บริษทัย่อย  
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD 

บริษทัร่วม 
บรษิทั ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

บริษทัย่อย 
บรษิทั เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั 

100.0% 52.8% 51.0% 

บริษทัร่วม  
บรษิทั ชสี ดจิติอล เน็ตเวริค์ จ ำกดั 

25.0 % 

NCL BOB 

บริษทัย่อย  
NCL INTER LOGISTIC (S) PTE., LTD 

บริษทัร่วม 
บรษิทั ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

บริษทัย่อย 
บรษิทั เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั 

100.0% 52.8% 51.0% 

บริษทัร่วม  
บรษิทั ชสี ดจิติอล เน็ตเวริค์ จ ำกดั 

25.0 % 

NCL 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 

6 

 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมส่ิงตอบแทน 
ขนาดของรายการ = มลูค่าที่จ่ายหรอืไดร้บั / สินทรพัยร์วมของบรษิัทจดทะเบียน 

= 250.19 ลา้นบาท / 993.42 ลา้นบาท 
= รอ้ยละ 25.18 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ที่ออกช าระ 
ขนาดของรายการ = จ านวนหุน้เพิ่มทนุเพื่อช าระคา่สินทรพัย ์/ จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบรษิัท 

= 72.52 ลา้นหุน้ / 466.15 ลา้นหุน้ 
= รอ้ยละ 15.56 

การค านวณขนาดรายการของเงินลงทนุยอ้นหลงั 6 เดือน 

วนั เดือน ปี รายการ 
ขนาดรายการตามเกณฑ ์(รอ้ยละ) 

NTA ก าไรสทุธิ 
มลูค่ารวม
สิ่งตอบแทน 

มลูค่าหุน้ที่
ออกช าระ 

16 สิงหาคม 2564 การรว่มลงทนุกบับรษิัท
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แห่งหนึ่ง
ตามมติคณะกรรมการ
บรษิัทครัง้ที่ 5/2564 

- - 1.18 - 

1 ธนัวาคม 2564 การลงทนุในบรษิัท ชีส 
ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 

15.98 7.83 25.18 15.56 

รวมขนาดรายการตามเกณฑ ์ 15.98 7.83 26.36 15.56 

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
เม่ือค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท  งวด 9 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน และเม่ือรวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นรอบ 6 
เดือน ท าใหมี้ขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.36 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
50 ของสินทรพัยร์วมของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศ
ขัน้ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่งหนงัสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตาม
บญัชี 2 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขัน้ต ่าตามบัญชี 2 ทา้ย
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ประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

อย่างไรก็ตาม การเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมดขา้งตน้เขา้ข่าย
เป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ดงันัน้ บริษัท จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

บรษิัทไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบั BOB แตภ่ายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแลว้ บคุคลดงักล่าว
จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดย BOB จะถือหุน้ของบรษิัท คิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท (หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษิัท) ซึง่ BOB จะไม่มีการเสนอช่ือบุคคลที่
เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิัทแต่อย่างใด ดงันัน้ การออกและเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของ
บรษิัทจดทะเบียน ตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ .ศ. 
2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 

4. รายละเอียดสินทรัพยท์ีไ่ด้มา  

บริษัทจะรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ใน CDN ณ วนัที่มีการโอนกิจการ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Digital Marketing Services โดยแบง่บรกิารออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ธุรกิจใหบ้รกิารระบบสนบัสนนุการใหบ้รกิารดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Gateway) 

CDN เป็นผูใ้หบ้ริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทลัคอนเทนตใ์นประเทศไทย ดว้ยแพลตฟอรม์
บรหิารจดัการคอนเทนต ์ขอ้มลู ข่าวสาร สาระ และความบนัเทิงที่ครอบคลมุครบวงจร สามารถรองรบั
การเปลี่ยนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ไดห้ลากหลายและขยายขอบเขตการใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นยคุดิจิทลั (Digital Content Gateway) โดยมีลกัษณะเดน่ดงันี ้

• เป็นศนูยร์วมการเช่ือมโยงเครือข่ายของผูผ้ลิตคอนเทนต ์(Content Partner) ใหเ้ขา้กบัผูใ้หบ้ริการ 
(Provider) ทัง้หมดในประเทศไทย โดยการใชเ้ทคโนโลยีแบบตวักลาง (Middleware) เพื่อใหก้าร
เช่ือมโยงเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเรว็  

• มีระบบคดักรองรายการสมัครรบับริการดิจิทัลคอนเทนตผ์่านช่องทางออนไลน ์ (Mobile Portal) 
ขึน้มาเพื่อใชส้  าหรบัการสมคัรรบับรกิารทัง้หมดที่มาจากช่องทางออนไลนส์ าหรบัผูใ้หบ้รกิารดิจิทลั
คอนเทนตร์ายอื่นๆ ที่ใหบ้รกิารรว่มกบัโอเปอเรเตอร ์โดยระบบดงักล่าวเป็นระบบที่สามารถป้องกนั
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การทจุรติทางดิจิทลั (Fraud Protection) 

• มีระบบการช าระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านช่องทางการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหแ้ก่โอเปอเรเตอรร์ายเดิม ส าหรบัการซือ้บรกิารดิจิทลับนแอปพลิเคชั่น  

• มีระบบจัดเก็บขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูล (Big Data) ส าหรบัสมัครสมาชิกทัง้หมดในระบบที่ใช้
งานผ่าน CDN Gateway โดยรวมถึงการท าระบบช าระเงินและเรียกเก็บเงิน (Clearing House) 
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตคอนเทนต ์(Content Partner) 

2. ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Based Digital Solution) 

เ น่ืองด้วยบริษัทมีพนักงานและทีมนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีความเข้าใจ มี
ประสบการณ ์และมีความเช่ียวชาญในการใหบ้ริการพัฒนาระบบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับการใหก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ
บริการดิจิทลัคอนเทนต ์และพฒันาความสามารถของระบบใหส้ามารถจดัการขอ้มลูจ านวนมาก จึงมี
ลกูคา้องคก์รขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และเอกชนเป็นจ านวนมากใหค้วามไวว้างใจ และว่าจา้งให้
บริษัทพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้มา ทัง้ในดา้นระบบที่เก่ียวขอ้งกับการเช่ือมโยงเครือข่าย
ขนาดใหญ่ ดิจิทัลคอนเทนต ์แพลตฟอรม์การตลาดออนไลน ์และระบบเทคโนโลยีอื่ นๆ อาทิ การ
โฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ การจดัส่งคูปองอิเล็กทรอนิกส ์(E-coupon) ผ่าน SMS 
เป็นตน้ 

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน ์(Digital Agency) 

CDN เป็นเจา้ของเว็บไซต ์edtguide.com เพื่อใหบ้ริการพืน้ที่สื่อโฆษณาแก่ผูป้ระกอบการที่พักและ
รา้นอาหาร และพฒันาแพลตฟอรม์ทางการตลาดออนไลน ์(CDNex) เพื่อการโฆษณาประชาสมัพันธ์
สินคา้หรือบริการที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ SME เป็นลกูคา้
กลุ่มเป้าหมาย เราไดร้บัความไว้วางใจจากผูผ้ลิตสินคา้และผูใ้หบ้ริการที่เป็นที่รูจ้กัใหท้  าการวางแผน 
จดัท าและซือ้สื่อโฆษณาออนไลนใ์นคราวเดียว (One-Stop Service) 

ข้อมูลทั่วไปของ CDN 

ช่ือกิจการ : บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105547092109 
วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้ : 8 กรกฎาคม 2547 
ที่ตัง้ : 2521/55 – 56 ถนนลาดพร้า ว  แขวงคลอง เต้าคุณสิ งห์  เ ขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 50,000,000 บาท  
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
ช าระแลว้ 

: 500,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  
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 คณะกรรมการของ CDN 

คณะกรรมการของ CDN ประกอบดว้ย นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์

รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CDN ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ช่ือ จ านวนหุน้ สัดส่วนร้อยละ 

1. บรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดั  255,000  51.0000 

2. บรษิัท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั  249,999 49.9998 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์  1  0.0002 

รวม  500,000  100.0000 

หมายเหต ุ1. รายช่ือของผูถื้อหุน้ของบรษิัท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั ประกอบดว้ย (1) นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์
ถือหุน้รอ้ยละ 61.22 (2) นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ถือหุน้รอ้ยละ 20.41 และ (3) นางสาวยลสิร ิ
สยามวาลา ถือหุน้รอ้ยละ 18.37  

2. ณ วนัที่มีการโอนกิจการทัง้หมดของ BOB สดัส่วนการถือหุน้ของ BOB ใน CDN จะอยู่ที่ 125,000 
หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยะ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ CDN 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของ CDN หลงัการเขา้ท ารายการ 

ช่ือ จ านวนหุน้ สัดส่วนร้อยละ 

1. บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  125,000  25.0000 

2. บรษิัท บี แอนด ์โอ โฮลดิง้ จ ากดั  374,999  74.9998 

3. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์  1  0.0002 

รวม  500,000  100.0000 

 

ขอ้มลูงบการเงินของ CDN 
 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ    
สินทรัพย ์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.35 80.56 117.03 
ลกูหนีก้ารคา้ 44.58 40.59 31.44 
ลกูหนีอ้ื่น - 0.99 3.32 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรบั 51.96 27.86 20.43 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.47 1.34 2.19 
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 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 127.36 151.35 174.40 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 12.70 12.70 12.70 
เงินลงทนุระยะยาว 0.02 0.02 0.02 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 37.35 35.47 34.15 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 7.21 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.19 1.07 8.12 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั - 41.50 31.65 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.30 0.35 1.15 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1.70 0.49 0.39 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 53.26 91.60 95.39 
รวมสินทรัพย ์ 180.62 242.95 269.79 
    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุน้    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

5.00 - 20.23 

เจา้หนีก้ารคา้ 20.11 26.22 7.82 
เจา้หนีอ้ื่น 9.66 10.42 6.29 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

2.88 3.08 4.07 

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

1.16 1.08 2.24 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17.54 0.39 0.91 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 0.72 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5.21 4.65 3.38 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 61.55 45.84 45.65 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.38 11.30 10.79 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า  2.47 1.32 5.36 
ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 1.25 1.55 1.87 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18.10 14.17 18.02 
รวมหนีสิ้น 79.65 60.00 63.66 
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 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับงวดปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ทนุที่ออกและช าระแลว้ 50.00 50.00 50.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
ทนุส ารองตามกฏหมาย 5.00 5.00 5.00 
ที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 45.97 127.95 151.13 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ 100.97 182.95 206.13 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุน้ 180.63 242.95 269.79 
    
งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 270.81 199.23 108.71 
รายไดค้า่นายหนา้ 71.30 189.86 129.73 
รายไดอ้ื่น 2.76 2.88 3.31 
รวมรายได้ 344.87 391.97 241.75 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 205.65 220.67 143.72 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 15.57 13.26 15.57 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 51.30 54.33 51.30 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.49 1.36 1.49 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 11.99 20.39 6.49 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 39.52 81.97 23.18 

หมายเหต:ุ 1. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั  

2. งบการเงินของ CDN งวดปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตรวจสอบโดย บรษิัท เอสทีโอ  
แอดไวซอรี่ จ ากดั 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและการช าระราคา 

บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวใหแ้ก่ BOB ดว้ยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากับ
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการเขา้ท ารายการ) (“ราคาเสนอขาย”) 
อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
ของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัก่อนวนัจัดประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวนัที่ 1 
มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว 
โดยการเพิ่มทนุดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน ซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 25 มกราคม 2565 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

ภายหลงัจากที่บรษิัทไดร้บัโอนกิจการจาก BOB บรษิัทจะไดหุ้น้สามญัของ CDN จ านวน 125,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของ CDN มูลค่าเท่ากับ 
250,189,432.20 บาท  

7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรบัการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CDN เป็นราคาที่ก าหนดขึน้จากการเจรจาและตกลง
ร่วมกันของคู่สัญญาและอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิ ธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach: DCF) ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและประมาณการเติบโตของ CDN โดยบริษัทเห็น
ว่าการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีดงักล่าวเป็นวิธีที่สามารถสะทอ้นถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของ 
CDN โดยมีมลูค่ายตุิธรรมของกิจการระหวา่ง 822.56 ลา้นบาท ถึง 1,277.52 ลา้นบาท จากการประเมินของฝ่าย
จดัการของบรษิัท  

8. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าบริษัทจะได้รับ 

เน่ืองจากในปัจจุบันผลประกอบการธุรกิจหลักของบริษัทไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหบ้รษิัทมีความเสี่ยงของความไม่สม ่าเสมอของรายไดแ้ละก าไร ดงันัน้ บรษิัทจึง
มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด าเนิน
กิจการของบรษิัทไดใ้นระยะยาว โดยบรษิัทมีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของ CDN ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจประเภท 
Digital Marketing Services โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะ
เติบโตในอนาคต ทัง้นี ้บรษิัทคาดการณว์่า CDN จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว 
รวมทัง้สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการท ารายการ 

บริษัทเลือกใชว้ิธีการช าระราคาค่าตอบแทนการลงทุนในกิจการเป้าหมายดว้ยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) 
แทนการช าระด้วยเงินสด  (Payment in Kind) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่งการรบั
โอนกิจการทั้งหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันไดแ้ก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนรอ้ยละ 25.00 ของ 
CDN โดยมีมลูค่าส่ิงตอบแทนการรบัโอนกิจการคิดเป็นจ านวน 250,189,432.20 บาท 
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การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ดงักล่าวเป็นการลดภาระของบรษิัทในการจดัหา
แหลง่เงินทนุ และยงัท าใหบ้รษิัทไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการช าระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงไม่ตอ้ง
จดัหาแหล่งเงินทุนจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่ออตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทและส่งผลใหบ้รษิัทมีโครงสรา้งทางการเงินที่ดีขึน้ 

10. รายละเอียดหลักทรัพยท์ีอ่อกเป็นการตอบแทนการท ารายการ 

ในการช าระมลูค่าตอบแทนจากการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB บรษิัทจะช าระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดดงักล่าว ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อช าระ
ค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ก่อนวนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติอนุมัติการเขา้ท ารายการ) (“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 
บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงั
ก่อนวนัจดัประชมุคณะกรรมการ (ระหวา่งวนัที่ 1 มิถนุายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว 
โดยการเพิ่มทนุดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนซึง่จะจดัขึน้ในวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 25 มกราคม 2565 

11. เงือ่นไขในการท ารายการ 

1. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทเขา้ท าการลงทนุในหุน้สามญัของ CDN ภายใตก้ระบวนการ
ท า EBT ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้ อนมุตัิเรื่องต่าง  ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวขอ้งกับการท า
รายการดงักล่าว โดยบรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดภายใต ้EBT ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

2. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

3. บริษัทไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก่อนการเสนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุน้ของ BOB มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่บริษัท 
รวมถึงการเข้าท าสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่นๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวข้องกับการท ารายการ
ดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ลงทนุในหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ส าเรจ็ลลุ่วง  
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5. บริษัทและ BOB ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่จะตอ้งปฏิบตัิก่อนการเขา้ท ารายการภายใต้
สญัญาโอนกิจการทัง้หมด  

ทัง้นี ้เง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกับการท ารายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สญัญาจะเจรจาและตกลงกนั
ตอ่ไป 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งจะ
สามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่ดีใหแ้ก่บรษิัทในระยะยาว รวมทัง้สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทนุ โดยการพิจารณาจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้ับ ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา รวมถึง
ความเสี่ยงในดา้นต่างๆ คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการลงทนุในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนต์อ่บรษิัท ท าใหบ้รษิัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

 
บรษิัทขอรบัรองว่า ขอ้ความในสารสนเทศฉบบันีถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ และไดจ้ดัท าขึน้ดว้ยความรอบคอบ
และระมดัระวงัโดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็นส าคญั และสารสนเทศฉบบันีท้  าขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดง
สารสนเทศเท่านัน้ ไม่ไดท้  าขึน้เพื่อเป็นการเชิญชวนหรอืเป็นค าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย ์

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

ลงช่ือ……………………………......... ลงช่ือ……………………………......... 
                          (นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ)                        (นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา) 
                                   กรรมการ                                        กรรมการ 
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สารสนเทศเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพมิท ุน 

ของบร ิษัท  เอ ็นซ ีแอล อินเตอรเ์นชันแนล โลจสิตกิส  ์จาํกัด (มหาชน) 

1. รายละเอ ียดของการออกและเสนอขาย 

1.1 ประเภทหุน้  จาํนวนหุน้ทเีสนอขาย การจัดสรร  และราคาเสนอขาย 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ บรษัิท บีโอ
บี โฮลดิง จาํกดั (“BOB”) ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจาํนวนหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทังหมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิมทุนชาํระ
แลว้) เพือเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซึงการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อนัไดแ้ก่ 
หุน้สามัญในสัดส่วนรอ้ยละ 25 ของบริษัท ชีส ดิจิตัล เน็ตเวิรค์ จาํกัด (“CDN”) ใหแ้ก่ BOB แทนการชาํระดว้ยเงินสด 
(Payment in Kind) โดยมีมลูค่าสิงตอบแทนการรบัโอนกิจการคิดเป็นจาํนวน 250,189,432.20 บาท ตามรายละเอียดที
ปรากฏในสารสนเทศเกียวกับการไดม้าซึงสินทรพัยข์องบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) 
(สิงทีสง่มาดว้ย 1)  

โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัของบรษัิทเฉลียยอ้นหลงั 7 วนั
ทาํการก่อนวนัทีทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะกาํหนดราคาเสนอขาย (ซงึจะเกิดขนึภายหลงัจากทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ
อนมุติัการเขา้ทาํรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) ทงันี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลูคา่มากกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ จาํนวนหุน้
ทีบริษัทจะตอ้งออกเพือชาํระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดยคาํนวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหาร
ดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

ทงันี ภายหลงัจาก BOB โอนกิจการทงัหมดใหแ้ก่บรษัิทแลว้ BOB จะยติุการประกอบธุรกิจและดาํเนินการเลิกกิจการ[และ
เรมิตน้การชาํระบญัชีภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัปีทีมีการโอนกิจการทงัหมด] โดยในการชาํระบญัชีของ BOB นนั 
ผูช้าํระบญัชีจะทาํการกระจายหุน้สามญัของบริษัททีถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB ซึงไดแ้ก่ (1) นางสาวมณทิรา 
เจรญิวลัย ์(2) นางสาวยลสิร ิสยามวาลา และ (3) นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์(รวมแลว้เรยีกวา่ “ผู้ถอืห ุน้  BOB”) 

อนึง BOB และผู้ถือหุ้น BOB มิใช่บุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ. 
21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั (รวมทงัทีไดมี้การแกเ้พิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย ์เรืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทงัที
ไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) (“ประกาศเร ืองรายการท ีเกียวโยงกัน ”) โดย BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ BOB ตกลงทีจะไม่ส่ง
บคุคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทแตอ่ย่างใด 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทใหแ้ก่ BOB ในครงันีถือเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลใน
วงจาํกัด (Private Placement) โดยทีทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตาม
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด (“ประกาศเร ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น  PP”) ซึงนอกเหนือจากทีบริษัทจะตอ้ง
ไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนับคะแนน นอกจากนี 
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บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน  ก .ล.ต .”) 
ตามประกาศเรอืงการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ BOB มีราคาตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของ
หุน้สามญัของบรษัิททีซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดตอ่กนั แตไ่ม่เกิน  15 วนัทาํการก่อนวนัแรกทีมี
การเสนอขายหุน้ บริษัทมีหนา้ทีหา้มมิให ้BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ BOB นาํหุน้ทีไดร้บัจากการเสนอขายทงัหมดออกขาย
ภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัทีหุน้เรมิทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบคุคลดงักล่าวสามารถทยอยขาย
หุน้ทีถกูสงัหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถกูสงัหา้มขายภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน
นบัจากวนัทีหุน้ดงักล่าวเรมิทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทงันี ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในส่วนเพิมทนุเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 

1.2 ชือและข ้อมูลของผู้ลงท ุนทไีด้ร ับการเสนอขายหุน้สามัญเพมิท ุน  

ผู้ลงท ุน : บร ิษัท  บโีอบ  ีโฮลดงิ จาํกัด (BOB)  

รายละเอียดขอ้มลูโดยสงัเขปของ BOB ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ รายชือกรรมการ และรายชือผูถื้อหุน้ปรากฎตามขอ้ 2. ของสารสนเทศเกียวกบัการไดม้าซึงสินทรพัย์
ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย 1)   

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง BOB และบรษัิท 

BOB และบรษัิทไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ ทีจะทาํใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุเขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยง
กนัตามประกาศเรอืงรายการทีเกียวโยงกนั 

ผูถื้อหุน้ BOB  

ก) นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์

สัญชาติ : ไทย 

ทอียู่ : 54/66 หมู่ 13 ถนนนวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10240  

ประสบการณท์าํงาน : ผูร้ว่มก่อตงัและผูจ้ดัการทวัไป บรษัิท ลอ็บสเตอร ์แก็งคส์เตอร ์จาํกดั 

ความสัมพันธก์ ับบร ิษัท  : ไม่มี 
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ข) นางสาวยลสิร ิสยามวาลา  

สัญชาติ : ไทย 

ทอียู่ : 59/268 ถนน ร ามอิ 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   

ประสบการณท์าํงาน : อดีตผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพันธก์ ับบร ิษัท  : ไม่มี 

ค) นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์

สัญชาติ : ไทย 

ทอียู่ : 59/268 ถนน ร ามอิ 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 

ประสบการณท์าํงาน : กรรมการ บรษัิท ชีส ดิจิตลั เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

ความสัมพันธก์ ับบร ิษัท  : ไม่มี 

1.3 โครงสร ้างการถอืห ุน้ของบร ิษัท  10 อันดับแรก ก่อนและภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญเพมิท ุนใหแ้ก่ BOB 

ท  ี

รายชือผู้ถอืห ุน้ก่อนการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพมิท ุนใหแ้ก่ BOB  

(ณ วันท  ี12 พฤศจกิายน  2564) 

รายชือผู้ถอืห ุน้ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุน้สามัญเพมิท ุนใหแ้ก่ BOB1 

รายชือ  
สัดส่วน  
(ร ้อยละ) 

รายชือ  
สัดส่วน
(ร ้อยละ) 

1 นายกิตติ พวัถาวรสกลุ 15.63 นายกิตติ พวัถาวรสกลุ 13.53 

2 นางละออ ตงัคารวคณุ 4.72 นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์ 5.54 

3 นางสาวฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 3.60 นางสาวยลสิร ิสยามวาลา 5.28 

4 นายสญัชวลั อิงคภาคย ์ 2.89 นางละออ ตงัคารวคณุ 4.08 

5 นางสาวสิรลิกัษณ ์เดชธาํรง 2.87 นางสาวฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 3.11 

                                                 
1 คาํนวณบนสมมติฐานว่าบริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน 72,518,676  หุน้ ใหแ้ก่ BOB และ BOB ไดย้ตุิการประกอบธุรกิจและดาํเนินการเลิกกิจการและผูช้าํระบญัชีไดท้าํ
การกระจายหุน้สามญัของบรษัิททีถือโดย BOB ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ท  ี

รายชือผู้ถอืห ุน้ก่อนการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพมิท ุนใหแ้ก่ BOB  

(ณ วันท  ี12 พฤศจกิายน  2564) 

รายชือผู้ถอืห ุน้ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุน้สามัญเพมิท ุนใหแ้ก่ BOB1 

รายชือ  
สัดส่วน  
(ร ้อยละ) 

รายชือ  
สัดส่วน
(ร ้อยละ) 

6 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 2.42 นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์ 2.64 

7 นางสาวพทัธธี์รา หอมวิไล 2.20 นายสญัชวลั อิงคภาคย ์ 2.50 

8 นางกวิสรา พฒันเจรญิ 2.06 นางสาวสิรลิกัษณ ์เดชธาํรง 2.48 

9 นางนวพร รตันชยักานนท ์ 1.90 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 2.09 

10 นายวิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ 1.41 นางสาวพทัธธี์รา หอมวิไล 1.90 

 

1.4 การกาํหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุน้ทอีอกใหม่ 

ราคาหุน้สามญัเพิมทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ BOB เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้จะเท่ากับรอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัทีที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะกาํหนดราคาเสนอขาย (ซงึจะเกิดขึนภายหลงัจากทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัการเขา้ทาํ
รายการ) ทงันี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จาํนวนหุน้ทีบริษัทจะตอ้งออกเพือชาํระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยคาํนวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432,20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไร
ก็ดี ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้  

2. วัตถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้เพมิท ุน  และแผนการใช้เงนิเพมิท ุน  

2.1 วัตถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพมิท ุน  และแผนการใช้เงนิทไีด้จากการเสนอขายหุน้   

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพือเป็น
คา่ตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซงึการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB แทนการชาํระดว้ยเงินสด 

2.2 รายละเอ ียดของโครงการทบีร ิษัทและ/หร ือบร ิษัทย่อยจะนาํเงนิทไีด้ร ับจากการเพมิท ุนไปใช้ในโครงการ   

รายละเอียดของการรบัโอนกิจการทังหมดปรากฏตามสารสนเทศเกียวกับการไดม้าซึงสินทรพัยข์องบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย 1) 

2.3 โอกาสทโีครงการจะสร ้างรายได้ใหแ้ก่บร ิษัท  

การรบัโอนกิจการทังหมดของ BOB จะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการเพิมรายไดข้องบริษัทไดใ้นระยะยาว รวมทังสรา้ง
โอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุ โดยการพิจารณาคาํนึงจากอตัราผลตอบแทนทีคาดว่าจะไดร้บั ความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันา รวมถึงความเสียงในดา้นตา่ง ๆ 
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ทงันี รายละเอียดอืนเพิมเติมปรากฎตามสารสนเทศเกียวกบัการไดม้าซงึสินทรพัยข์องบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล 
โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย ) 

2.4 ผลกระทบทคีาดว่าจะเกิดข ึนในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินโครงการได้เสร ็จสิน   

หากบริษัทไม่สามารถดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้เพิมทุนใหแ้ก่ BOB ไดส้าํเร็จ บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาแหล่ง
เงินทนุทีเพียงพอสาํหรบัการเขา้ซือกิจการทงัหมดของ BOB ได ้ 

2.5 ความเสียงจากการดาํเนินการโครงการ  

บรษัิทอาจมีความเสียงจากการทีผลตอบแทนจากการทีผลประกอบการธุรกิจของ CDN ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย เนืองจาก
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้รโิภคในธุรกิจ Digital marketing Network เปลียนไปอย่างรวดเรว็ ทงันี
การใหบ้รกิารของ CDN มีความหลากหลายไม่ไดพ้งึพิงการใหบ้รกิารช่องทางไดช้่องทางนงึ เช่น โทรศพัทเ์คลือนทีเป็นหลกั 
ส่งผลให ้CDN มีผลกระทบตาํหากเกิดเหตกุารณด์งักล่าวอีกทงั นอกจากนี ในกรณีทีมีปัจจยัต่าง ๆ ทีส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของ CDN เช่น การเปลียนแปลงทางกฏหมาย หรือ โรคอุบติัใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ 
CDN ไดเ้ช่นกนั 

2.6 งบประมาณทคีาดว่าจะใช้ในเบอืงต้น  

บรษัิทคาดวา่จะตอ้งใชง้บประมาณทงัสิน 250,045,534.56 บาท ในการเขา้ซือกิจการทงัหมดของ BOB  

3. ผลกระทบทอีาจเกิดข ึนจากการเพมิท ุนหร ือจัดสรรห ุน้เพมิท ุน  

การออกและเสนอขายหุน้เพิมทนุตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้จะก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ดงันี 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถอืห ุน้  (Control Dilution) 

=  (จาํนวนหุน้ทีเสนอขายในครงันี)  
  (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครงันี)  

=  72.52 ลา้นหุน้  
  538.67 ลา้นหุน้  

= รอ้ยละ 13.46  

3.2 การลดลงของราคาหุน้  (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
= 3.65 – 3.62  
 3.65 
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= รอ้ยละ 0.74 

โดยทีราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   = (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้สามญั paid-up)  
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จาํนวนหุน้เพิมทนุ Private Placement) 

 

 (จาํนวนหุน้สามญั paid-up + จาํนวนหุน้เพิมทนุ Private Placement)  

   = 1,701.46 ลา้นบาท+250.19 ลา้นบาท  
 538.67 ลา้นหุน้   

   = 3.62 บาทตอ่หุน้  

 

3.3  การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร  (Earning Dilution) 

=       Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earnings per share หลงัเสนอขาย 
 Earnings per share ก่อนเสนอขาย 
=             0.16 – 0.14  x 100 
  0.16  
= รอ้ยละ 13.46 

3.4 ความคุ้มค่าทผีู้ถอืห ุน้จะได้ร ับเมือเปร ียบเทยีบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหร ือสิทธ ิออกเสียงของผู้ถอืห ุน้  

เมือเปรียบเทียบประโยชนท์ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB อนัไดแ้ก่หุน้สามญัในสดัส่วนรอ้ยละ 
25 ของ CDN กบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรหรอืสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทเห็นวา่การเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าวจะใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้หรือสิทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้ เนืองจากการชาํระค่าตอบแทนของธุรกรรมการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB โดยไม่ใชเ้งินสดจะช่วยลด
ภาระของบริษัทในการจดัหาเงินทนุเพือใชใ้นการทาํธุรกรรมดงักล่าว นอกจากนี หากการพฒันาโครงการต่าง ๆ สามารถ
ดาํเนินการไดส้าํเรจ็ตามแผนทีวางไว ้บรษัิทจะมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจาก CDN ทีสงูขนึในอนาคต และจะช่วยสง่เสรมิ
ความแข็งแกร่งใหแ้ก่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนช่วยใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างมันคงและมี
สถานภาพทางการเงินทีเขม้แข็งและมนัคงมากยิงขนึ 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบร ิษัท  

4.1. เหตุผลและความจาํเป็นของการเพมิท ุนจดทะเบยีน  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจาํเป็นทีจะตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกดัเพือเป็นค่าตอบแทนในการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB เนืองจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุของ
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บรษัิทใหแ้ก่ BOB จะเป็นการลดภาระของบรษัิทในการจดัหาแหลง่เงินทนุ และยงัทาํใหบ้รษัิทไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการชาํระ
คา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทงัหมด รวมถึงไม่ตอ้งจดัหาแหลง่เงินทนุจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน ซงึจะสง่ผลต่อ
อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิทมีโครงสรา้งทางการเงินทีดีขนึ 

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพมิท ุน  

บริษัทจะออกหุน้สามัญเพิมทุนเพือใชช้าํระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทังหมดของ BOB ภายหลงัจากทีบริษัทและ 
BOB สามารถปฏิบติัตามเงือนไขตามทีระบุในขอ้ 11. ของสารสนเทศเกียวกบัการไดม้าซึงสินทรพัยข์องบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีส่งมาดว้ย 1) จนสาํเรจ็ครบถว้นแลว้ โดยบรษัิทคาดว่าธุรกรรมการรบั
โอนกิจการทงัหมดจะดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที 2 ของปี 2565  

4.3. ความสมเหตุสมผลของการ เพ ิมท ุน  แผนการใช้เงินท ีได้จากการ เสนอขายหุ้น  และโครงการท ีจะด ําเนินการ  
รวมทังความเพ ียงพอของแหล่งเงินท ุนในกรณีทเีงินได้จากการจัดสรรห ุ้นสามัญเพ ิมท ุนตามสัดส่วนการถือห ุ้น
ไม่ครอบคลุมงบประมาณทงัหมดทตี้องใช้ในการดาํเนินการตามแผน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิมทนุจดทะเบียนในครงันีมีความเหมาะสม เนืองจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุเพือใช้
ชาํระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB เป็นการลดภาระทางการเงินของบรษัิทในการลงทนุ บรษัิทไม่ตอ้งใช้
เงินสดในการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB ซงึจะส่งผลใหบ้รษัิทมีแหล่งเงินทนุเพียงพอในการบรหิารจดัการสภาพคลอ่ง
ทางการเงินไดดี้ขึน และสามารถสาํรองเงินสดทีมีอยู่ในบริษัทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนรองรบัการดาํเนินงานของบริษัท 
รวมทงัลดภาระทีอาจตอ้งกูยื้มเงินหรอืการระดมทนุจากผูถื้อหุน้เดิมเพือมาชาํระคา่หุน้ดงักลา่ว 

4.4. ผลกระทบท ีคาดว่าจะเกิดข ึนต่อการประกอบธุรกิจของบร ิษัทตลอดจนฐานะการเงิน  และผลการด ําเนินงาน
ของบร ิษัทอ ันเนืองจากการเพมิท ุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหร ือโครงการ  

การรับโอนกิจการทังหมดของ BOB จะทําให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน CDN ซึงประกอบธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซึงเป็นกลุ่มธุรกิจอืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึงเป็นกิจการหลกัของบริษัท ซึงจะส่งผลใหบ้ริษัทสามารถ
กระจายความเสียงในการบรหิารกิจการไดใ้นระยะยาว เพิมแหลง่ช่องทางรายได ้ทงันี บรษัิทเลง็เห็นวา่ CDN เป็นธุรกิจทีมี
แนวโนม้ในการเติบโตทีดีในอนาคต และมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีดียิงขนึใหเ้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

[นอกจากนี บรษัิทยงัมีโอกาสไดร้บัเงินปันผลจาก CDN ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทใน CDN ณ ขณะทีมีการจ่ายเงิน
ปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CDN ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ [50] จากผลกาํไรสทุธิในแต่ละปีของ CDN 
ภายใตเ้งือนไขและขอ้กาํหนดในสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้] 

4.5. ความเหมาะสมของราคาหุน้ทเีสนอขายใหแ้ก่ BOB 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุมีความเหมาะสมเนืองจากวิธีการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิมทุนดงักล่าวเป็นกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาดตามประกาศเรืองการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP 
นอกจากนี มลูค่าตอบแทนการเขา้ทาํธุรกรรมการรบัโอนกิจการจาํนวน 250,189,432.20  บาทมีความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดวิธีการกาํหนดมลูคา่สิงตอบแทนตามทีปรากฎในรา่งสารสนเทศเกียวกบัการไดม้าซงึสินทรพัยข์องบรษัิท เอ็นซี
แอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย 1) 
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4.6. ทมีาของการกาํหนดราคาเสนอขาย 

ราคาหุน้สามญัเพิมทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ BOB เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้จะเท่ากับรอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัทีที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะกาํหนดราคาเสนอขาย (ซงึจะเกิดขึนภายหลงัจากทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัการเขา้ทาํ
รายการ) ทงันี ในกรณีทีราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จาํนวนหุน้ทีบริษัทจะตอ้งออกเพือชาํระค่าหุน้
สามญัของ BOB จะลดลง โดยคาํนวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไร
ก็ดี ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้  

ทงันี คณะกรรมการเห็นวา่ราคาดงักลา่วมีความเหมาะสม เพราะเป็นไปตามราคาตลาดของบรษัิท ณ วนัทีมีการเสนอขาย 
และเป็นไปตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

4.7. เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุน้ทอีอกใหม่ใหแ้ก่นักลงทุนทไีด้ร ับการจัดสรรในคร ังนี 

บรษัิทมีความจาํเป็นทีจะตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ BOB เพือเป็นการคา่ตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซึง
การรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB ทงันี คณะกรรมการเห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทใหแ้ก่ 
BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดแทนการชาํระดว้ยเงินสดจะเป็นการลด
ภาระของบรษัิทในการจดัหาแหลง่เงินทนุ รวมถึงไม่ตอ้งจดัหาแหล่งเงินทนุจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินสาํหรบัการ
ชาํระคา่ตอบแทนดงักลา่ว  

นอกจากนี ผูถื้อหุน้ของ BOB เป็นผูมี้ประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซงึจะช่วยเสรมิสรา้งประสิทธิภาพของบรษัิทในการเขา้ลงทนุในธุรกิจดงักลา่วได ้

5. คาํร ับรองของกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหน้าทีดว้ยความซือสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษา
ผลประโยชนข์องบริษัทในเรืองทีเกียวกับการเพิมทุนในครงันีแลว้ รวมทงั ไดต้รวจสอบขอ้มลูของ BOB อย่างระมดัระวงั 
และเห็นวา่บคุคลดงักลา่วมีศกัยภาพในการลงทนุไดจ้รงิ อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบติัหนา้ทีดงักลา่วเกิดความเสียหายแก่
บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา  85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และหากการปฏิบติัหนา้ทีนนัเป็นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์าก
กรรมการนนัแทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีได้
มีการแกไ้ขเพิมเติม) ได ้ 

6. ความเห ็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หร ือ  กรรมการบร ิษัททแีตกต่างจากความเห ็นของคณะกรรมการ
บร ิษัท   

ไม่มี 
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แบบรายงานการเพมิท ุน 
บร ิษัท เอ ็นซ ีแอล อินเตอร เ์นชันแนล โลจิสตกิส  ์จาํกัด (มหาชน) 

วันท  ี2 ธันวาคม 2564 

ขา้พเจา้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ขอรายงานมติทีประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทครงัที 7/2564 เมือวนัที 1 ธันวาคม 2564 เกียวกบัการลดทนุจดทะเบียน การเพิมทนุจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิมทนุดงัตอ่ไปนี 

1. การลดทุน 

ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุติัใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 เพือพิจารณาอนมุติัการลดทนุ
จดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 8,250,000.00  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จาํนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน 
116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษัทฯ ซึงเป็นหุน้สามญั จาํนวน 33,000,000  หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึงเป็นหุน้ทีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ตามมติทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2564 เมือ
วนัที 13 กนัยายน 2564 

2. การเพมิท ุน 

ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มติอนมุติัใหเ้พิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 18,129,669.00  บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 116,538,062.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 134,667,731.00  บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิมทุน
จาํนวน 72,518,676 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิมทนุในลกัษณะดงันี 

การเพมิทนุ ประเภทหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 
มูลค่าทตีราไว ้
(บาทต่อห ุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 72,518,676 0.25 18,129,669 

   แบบมอบอาํนาจทวัไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 
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3. การจัดสรรหุน้เพมิท ุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิท ุน) 

3.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรใหแ้ก่ 
จาํนวนหุน้   

(หุน้) 

อัตราส่วน  

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อห ุน้) 

วัน เวลา จองซ ือ และ
ชาํระเงนิค่าห ุน้ 

หมาย
เหต  ุ

(1) บรษัิท บีโอบี โฮลดิง 

จาํกดั (“BOB”) 

72,518,676 - รอ้ยละ 90 ของราคาถวั
เฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้
ของบรษัิทเฉลียยอ้นหลงั 
7 วนัทาํการก่อนวนัทีที
ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทจะกาํหนดราคา
เสนอขาย (ซงึจะเกิดขนึ
ภายหลงัจากทีทีประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัการ
เขา้ทาํรายการ) ทงันี 
จะตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.45 

บาทตอ่หุน้ 

หลงัจากไดร้บัอนญุาต
จากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบั
ตลาดหลกัทรพัย ์

(“สาํนักงาน  ก.ล.ต.”) 

โปรดด ู
หมายเหตุ

ขอ้ 
1 

หมายเหตุ: 

1. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 7/2564 ประชุมเมือวนัที 1 ธันวาคม 2564 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2565 เพือพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 
72,518,686 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้ BOB ซึงเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) เพือเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซงึการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB อนัไดแ้ก่ หุน้สามญัในสดัส่วน
รอ้ยละ 25 ของบรษัิท ชีส ดิจิตลั เน็ตเวิรค์ จาํกดั (“CDN”) แทนการชาํระดว้ยเงินสด โดยราคาเสนอขายตอ่หุน้จะเท่ากบั
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบรษัิทเฉลียยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัทีทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทจะกาํหนดราคาเสนอขาย (ซึงจะเกิดขึนภายหลงัจากทีทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเขา้ทาํรายการ) คิดเป็น
มลูค่าค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทงัหมดใหแ้ก่ BOB จาํนวน 250,189,432.20 บาท ทงันี ในกรณีทีราคาเสนอขายมี
มลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จาํนวนหุน้ทีบริษัทจะตอ้งออกเพือชาํระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการจะลดลง โดย
คาํนวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่
ตาํกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรา่งสารสนเทศเกียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุ
ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย 2) 
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 ทงันี การเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทใหแ้ก่ BOB ในครงันี ถือเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ของบรษัิทใหแ้ก่
บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคาเสนอขาย
หุน้ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั (“ประกาศเร ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น  PP”) ดงันนั นอกเหนือจากที
บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB ครงันีแลว้ บริษัท
จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่ของบริษัทต่อ BOB ซึงเป็นบุคคลในวงจํากัดจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศเรอืงการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

อนึง ภายหลงัจากบรษัิทรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB แลว้ BOB จะยตุิการประกอบธุรกิจและดาํเนินการเลิกกิจการ
[และเรมิตน้การชาํระบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกบัปีทีมีการโอนกิจการทงัหมด] โดยในการชาํระบญัชีของ BOB 
นัน  ผู้ช ําระบัญชีจะทําการกระจายหุ้นสามัญของบริ ษัทที ถือโดย  BOB ให้แ ก่ผู้ ถือหุ้นของ  BOB ซึงได้แ ก่   
(1) นางสาวมณทิรา เจริญวัลย ์(2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร ์ปิตกานันท ์(รวมแลว้เรียกว่า  
“ผู้ถอืห ุน้  BOB”) 

นอกจากนี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ BOB มีราคาตาํกวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของ
หุน้สามัญของบริษัททีซือขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทร ัพย ์ฯ ”) ยอ้นหลัง 7 วันทาํการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  15 วนัทาํการก่อนวนัแรกทีมีการเสนอขายหุน้ บรษัิทมีหนา้ทีหา้มมิให ้BOB และ/หรือผูถื้อหุน้ของ 
BOB นาํหุน้ทีไดร้บัจากการออกและเสนอขายครงันีทงัหมดออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุน้เริมทาํ
การซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ทีถกูสงัหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของ
จาํนวนหุน้ทงัหมดทีถกูสงัหา้มขายภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัทีหุน้ดงักล่าวเรมิทาํการซือขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทงันี ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง หลกัเกณฑ ์เงือนไข 
และวิธีการพิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสิทธิในสว่นเพิมทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทงั
ทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 

โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุในคราวนีจะดาํเนินการเสร็จสมบูรณภ์ายในไตรมาสที 2 ของปี 2565 
ทงันี ภายหลงัจากทีบรษัิทดาํเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ BOB แลว้เสร็จ BOB จะถือหุน้ในบริษัททงัหมดจาํนวนไม่เกิน 
72,518,676 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 13.46 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบรษัิท 

2. ในการดาํเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ให้[กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลทีกรรมการผู้จัดการ
มอบหมาย] มีอํานาจพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอืนใดทีจําเป็นและเกียวข้องกับการออกและเสนอขาย 
หุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว ซงึรวมไปถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียงแต ่

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเป็นครงัเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกาํหนดวนัเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ เงือนไข
และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 
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(2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่าง ๆ 
อนัเกียวเนืองกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกัดเพียง) บนัทึกขอ้ตกลง และ/
หรอื สญัญาจองซือหุน้ และ/หรอื เอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งและจาํเป็นภายใตส้ญัญาจองซือหุน้ 

(3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ คาํขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(4) การแกไ้ขหรอืเพิมขอ้มลูอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพือใหเ้ป็นไปตามทีเจา้หนา้ทีของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด และ  

(5) มีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือหุน้
สามัญเพิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามทีเห็นสมควรเพือใหก้ารออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนเพือเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สาํเร็จลุล่วงไปได ้ทังนี ภายใตข้อบเขตที
ไดร้บัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ 

3.2 การดาํเนินการของบรษัิทในกรณีมีเศษของหุน้ 

ไม่มี 

3.3 ขอ้มลูผูจ้องซือหุน้สามญัเพิมทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ และขอ้มลูทวัไปของ BOB และผูถื้อหุน้ BOB ซงึเป็นบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) มี
รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 2. ของสารสนเทศเกียวกบัการไดม้าซงึสินทรพัยข์องบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิ
สติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีส่งมาดว้ย 1) และขอ้ 1.2 ของสารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท 
เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (สิงทีสง่มาดว้ย 2) 

4. การกาํหนดวันประชุมผู้ถอืห ุน้เพอืขออนุมัตกิารเพมิท ุนและการจัดสรรห ุน้เพมิท ุน  

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 ในวนัที 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
EGM) โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 (Record Date) ใน
วนัที 16 ธนัวาคม 2564 
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5. การขออนุญาตเพมิท ุน/จัดสรรห ุน้เพมิท ุนต่อหน่วยงานราชการทเีกียวข ้อง และเงอืนไขการขออนุญาต  

5.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียน การเพิมทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีทีประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน การเพิมทนุจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของ
บรษัิท และบรษัิทจะจดทะเบียนการเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัทีไดร้บัชาํระเงินคา่หุน้ 

5.2 บริษัทจะดาํเนินการขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกให้ต่อบุคคลใน
วงจาํกดั 

5.3 บริษัทจะดาํเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้เพิมทนุของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6. วัตถุประสงคข์องการเพมิท ุน และการใช้เงนิท ุนในส่วนทเีพมิ 

บรษัิทจะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB 
เพือเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการไดม้าซึงการรบัโอนกิจการทงัหมดของ BOB แทนการชาํระดว้ยเงินสด โดยราคาเสนอ
ขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ของบริษัทเฉลียยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนัทีที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะกาํหนดราคาเสนอขาย (ซงึจะเกิดขึนภายหลงัจากทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้
ทาํรายการ) คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทังหมดใหแ้ก่ BOB จาํนวน 250,189,432.20 บาท ทังนี ใน
กรณีทีราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จาํนวนหุน้ทีบรษัิทจะตอ้งออกเพือชาํระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการจะลดลง โดยคาํนวณจากมลูคา่รายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ราคา
เสนอขายจะตอ้งไม่ตาํกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้  

7. ประโยชนท์บีร ิษัทจะพงึได้ร ับจากการเพมิท ุน/จัดสรรห ุน้เพมิทุน 

การรับโอนกิจการทังหมดของ BOB จะทาํให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน CDN ซึงประกอบธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซงึเป็นกลุ่มธุรกิจอืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซงึเป็นกิจการหลกัของบรษัิท ซงึจะส่งผลใหบ้รษัิท สามารถ
กระจายความเสียงในการบรหิารกิจการไดใ้นระยะยาว เพิมแหลง่ช่องทางรายได ้ทงันี บรษัิทเลง็เห็นวา่ CDN เป็นธุรกิจที
มีแนวโนม้ในการเติบโตทีดีในอนาคต และมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีดียิงขนึใหเ้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

8. ประโยชนท์ผีู้ถอืห ุน้จะได้ร ับจากการเพมิท ุน/จัดสรรห ุ้นเพมิท ุน 

8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหักทุนสาํรองต่าง ๆ (โดยมีเงือนไข
เพิมเติม) 

9. รายละเอ ียดอ ืนใดท ีจาํเป็นสําหร ับผู้ถ ือห ุ้น เพ ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัต ิการเพ ิมท ุน /จัดสรรห ุ้น
เพมิท ุน  

ในกรณีที BOB ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนในส่วนทีจัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดครบทงัจาํนวน ผลกระทบที
อาจเกิดขึนตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทจากการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้  (Price Dilution) ภายหลังการเพมิท ุนทงัหมด  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย
ทงัหมด 

X 100 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
= 3.65 – 3.62 X 100 
 3.65  
= รอ้ยละ 0.74  

โดยทีราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   = (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้สามญั paid-up)  
+ (ราคาเสนอขาย Private Placement x จาํนวนหุน้เพิมทนุ Private 

Placement) 
 (จาํนวนหุน้สามญั paid-up + จาํนวนหุน้เพิมทนุ Private Placement) 
   = 1,701.45 ลา้นบาท+250.19 ลา้นบาท  
 538.67 ลา้นหุน้  
   = 3.62 บาทตอ่หุน้ 

9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร  (Earning per share dilution) ภายหลังการเพมิท ุนทงัหมด 

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย X 100 
 EPS ก่อนเสนอขาย  
= 0.16 – 0.14 X 100 
 0.16  
= รอ้ยละ 13.46  
โดย EPS ก่อนเสนอขาย =   
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  [กาํไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุ]  
 = [จาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ก่อนเพิมทนุ] 
  74.04 ลา้นบาท 
 = 466.15 ลา้นหุน้ 
 = 0.16 บาทตอ่หุน้ 
โดย EPS หลงัเสนอขาย    
  [กาํไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุ]  
 = [จาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้หลงัเพิมทนุ] 
  74.04 ลา้นบาท 
 = 538.67 ลา้นหุน้ 
 = 0.14 บาทตอ่หุน้ 

9.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืห ุน้  (Control Dilution)  

= จาํนวนหุน้ทีเสนอขาย X 100 
 (จาํนวนหุน้จดทะเบียนชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ทีเสนอขาย)  
= 72.52 ลา้นหุน้ X 100 
 466.15 ลา้นหุน้+77.52 ลา้นหุน้  
= รอ้ยละ 13.46  

10. ตารางระยะเวลาการด ําเนินการในกรณีท ีคณะกรรมการบร ิษัทมีมติให ้เสนอต่อท ีประชุมวิสามัญผู้ถ ือห ุ้น คร ังท ี 
1/2565 เพอืพจิารณาอนุมัตกิารเพมิท ุน/จัดสรรห ุน้เพมิท ุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ  วัน  / เดอืน  / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที 7/2564 1 ธนัวาคม 2564 

2.  วันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 (Record Date) 

16 ธนัวาคม 2564 

3.  วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2565 25 มกราคม 2565 

4.  วนัจดทะเบียนลดทนุ เพิมทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือ 
บรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีทีประชมุ 
ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พิมทนุ 
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ลาํดับ การดาํเนินการ  วัน  / เดอืน  / ปี 

5.  ดาํเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่
บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

หลงัไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน 
ก.ล.ต. แตต่อ้งไม่เกิน 3 เดือนนบั
จากวนัทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ

อนมุตัิ 

6.  วนัจดทะเบียนเพิมทนุชาํระแลว้ในส่วนของการเสนอขายหุน้
สามญัเพิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีบรษัิทฯ 
ไดร้บัเงินชาํระค่าหุน้ครบ  

7.  วันนําหุ้นเพิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ) 
กรรมการ 

 

(นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา) 
กรรมการ 
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