
                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
    NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 วนัท่ี  22 ธนัวาคม 2564 

เรือ่ง ขอเชิญเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

 2. สารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ (ตามบัญชี (2)) ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

3. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 
5. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉนัทะ  
7.  นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ  ที่บริษัทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
8.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  

 
ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 7/2564 

ไดม้ีมติใหจ้ดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. 
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสถ์่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จ
พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 13 
กันยำยน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งไดจ้ัดประชุมเมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2564 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

(สิง่ที่สง่มาดว้ย 1)



 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2564 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

กำรลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ : เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่8 เป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาอนมุตัเิรือ่งตามวาระที ่2 
ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนมุตัิจะถือว่าเรื่องอืน่ ๆ ที่ไดร้บั
อนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพจิารณาในวาระอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่าการพจิารณาอนมุตัิในเรือ่ง
ต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 ถงึวาระที ่8 ไม่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ระเบียบวำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดย
กระบวนกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซ่ึงเป็นรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีความประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้ริการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึง
ทรพัยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะมี
ในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีส้ินใด ๆ และมีทรพัยส์ินอย่างเดียว คือ หุน้ของ
บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร ์ค จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital 
Marketing Services จ านวน 125,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออก
และช าระแลว้ ณ วนัที่มีการโอนกิจการ ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการ BOB จะด าเนินการเลิก
บรษัิทและช าระบญัชีเพื่อคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB ซึ่งประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา 
และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ("ผู้ถือหุ้น BOB”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันโอนกิจการ 
(“ธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำร”) 

  ทัง้นี ้ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ CDN สามารถแบง่เป็น 3 สว่นไดด้งันี ้ 

1) ใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Gateway) 

2) ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) 

3) ใหบ้รกิารธุรกิจสือ่และโฆษณาออนไลน ์(Digital Agency) 

  ในการนี ้ บริ ษัทจะช า ระค่าตอบแทนการรับ โอนกิจการทั้งหมดให้แก่  BOB จ านวน 
250,189,432.20 บาท ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทในจ านวนไมเ่กิน 72,518,676 หุน้ 



 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักลา่ว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 
90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ
อนุมตัิการเขา้ท ารายการ) (“รำคำเสนอขำย”) ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 
3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดย
ค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี 
ราคาเสนอขายดงักลา่วจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

  ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศเร่ืองได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยเมื่อค านวณขนาด
รายการเปรยีบเทียบกบัสนิทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบรษัิท ส าหรบังวด 9 เดือน 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตพบว่ามีขนาด
รายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกวา่
รอ้ยละ 15 แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษัิทและเมื่อรวมกบัขนาดรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบ 6 เดือน จะท าใหม้ีขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 26.36 ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ย
ประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และสง่หนงัสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 
ทา้ยประกาศของประกาศเรือ่งไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทภายใน 21 วนั นบัแต่
วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท  
เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบรษัิทตามมาตรา 107(2) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”) ซึ่งบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนนก่อน
การเขา้ท าธุรกรรมดงักลา่ว 



 

  นอกจากนี ้บริษัทไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ กับ BOB ที่จะท าใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่าย
เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) แตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัท โดย BOB จะถือหุน้ของบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ของ BOB จะไมม่ีการเสนอช่ือบคุคลที่เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ และ/
หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทแตอ่ยา่งใด  

  ทัง้นี ้บริษัทจะเขา้ลงนามในสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบั BOB ไดแ้ก่ สญัญาโอนกิจการ ซึ่งเป็นสญัญา
แบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน กล่าวคือ ธุรกรรมการรบัโอนกิจการจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคับก่อน
ทัง้หมดตามที่ระบุในสญัญาดงักล่าวส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่
เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจะเสร็จสมบรูณภ์ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2565 

  อนึ่ง รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับ
การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง 
บรษัิทฯ รวมทัง้ไดต้รวจสอบขอ้มลูของผูล้งทนุ อยา่งระมดัระวงั และมีความเห็นวา่ ธุรกรรมการรบั
โอนกิจการเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสามารถสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บรษัิทไดใ้นระยะยาว 
รวมทัง้สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ โดยการพิจารณาค านึงจากอตัรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั ความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ 
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นว่าการลงทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิท ท าใหบ้รษัิทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิท  

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลงทุนใน
กิจการท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) 
โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาขา้งตน้ และมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผูจ้ัดการมอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นผูม้ี



 

อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงการด าเนินการดังต่อไปนี ้ (ก) การก าหนดข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาที่
เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง สญัญาโอนกิจการ (ข) การ
ก าหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ (ค) การลง
นามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง สญัญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและ
หลกัฐานอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง และ (จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ 

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมต่  ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อ
ช ำระเป็นค่ำตอบแทนในกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามที่บรษัิทมีความประสงคจ์ะเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระ 
ที่ 2 ขา้งตน้ บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการดงักลา่วโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิทใหแ้ก่ BOB ไมเ่กิน 72,518,676 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ส าหรบัคา่ตอบแทน
การรบัโอนกิจการทัง้หมดจ านวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคา
ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้
ท ารายการ) 

  การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ BOB ในครัง้นีถื้อเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่
ของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (“ประกำศเร่ืองกำรอนุญำตเสนอขำยหุ้น PP”) ซึง่นอกเหนือจากที่บรษัิทจะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ครัง้นีแ้ลว้ บริษัท



 

จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

  ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออก
เพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาท
หารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

  นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 หากราคา
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุน้สามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไมเ่กิน  
15 วนัท าการก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้ บรษัิทมีหนา้ที่หา้มมิให ้BOB และ/หรอืผูถื้อหุน้ของ 
BOB (ซึง่ประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์นางสาวยลสริ ิสยามวาลา และนายภรูภิทัร ์ปิต
กานนัท ์ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ภายหลงัที่ BOB 
เลิกกิจการ) น าหุ้นที่ได้รับจากการออกและเสนอขายครัง้นีท้ั้งหมดออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบคุคลดงักลา่วสามารถ
ทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย
ภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธิในสว่นเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

  โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ะด าเนินการเสร็จสมบูรณภ์ายใน  
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษัิทด าเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ BOB แลว้เสร็จ 
BOB จะถือหุ้นในบริษัททั้งหมดจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 
13.46 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

  อนึ่ง รายละเอียดและเง่ือนไขในการเพิ่มทนุของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทปรากฏ
ตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่สง่มาดว้ย 3) และแบบรายงานการเพิ่ม
ทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4)  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร ที่ประชุมพิจารณาดว้ยความซื่อสตัยแ์ละระมัดระวังเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทแลว้ มี
ความเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุ ดงันี ้ 



 

1. เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

บรษัิทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเพือ่
เป็นค่าตอบแทนในการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ BOB จึงเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่ง
เงินทนุ และยงัท าใหบ้รษัิทไมต่อ้งใชเ้งินสดในการช าระคา่ตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
รวมถึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อ
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมีโครงสรา้งทางการเงินที่
ดีขึน้  

2. ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ 

บริษัทจะออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ช าระค่าตอบการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB 
ภายหลงัจากที่บริษัทและ BOB สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขตามที่ระบใุนสารสนเทศเก่ียวกบั
การไดม้าซึ่งสินทรพัย์ (ตามบญัชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์
จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 2) จนส าเรจ็ครบถว้นแลว้ โดยบรษัิทฯ คาดวา่ธุรกรรมการรบั
โอนกิจการทัง้หมดจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

3. ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการท่ี
จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินไดจ้ากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีม้ีความเหมาะสม เนื่องจากการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อใชช้ าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB เป็นการ
ลดภาระทางการเงินของบริษัทในการลงทุน บริษัทไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดของ BOB ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการสภาพ
คลอ่งทางการเงินไดด้ีขึน้ และสามารถส ารองเงินสดที่มีอยูใ่นบรษัิทไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน
รองรบัการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ลดภาระที่อาจตอ้งกูย้ืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้
ถือหุน้เดิมเพื่อมาช าระคา่หุน้ดงักลา่ว 

4. ผลกระทบตอ่บรษัิทในดา้นฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทนุและการด าเนินการตามแผนการ
ใชเ้งิน 

การรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BOB จะท าใหบ้รษัิทเขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน CDN ซึง่ประกอบธุรกิจ 
Digital Marketing Services ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งเป็น



 

กิจการหลกัของบรษัิทฯ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทสามารถกระจายความเสีย่งในการบรหิารกิจการ
ไดใ้นระยะยาว เพิ่มแหล่งช่องทางรายได ้ทัง้นี ้บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้
ในการเติบโตที่ดีในอนาคต และมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนที่ดียิ่งขึน้ใหเ้แก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโอกาสไดร้บัเงินปันผลจาก CDN ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทใน 
CDN ณ ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CDN ในอตัราไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 จากผลก าไรสทุธิในแต่ละปีของ CDN ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดใน
สญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

5. ความเหมาะสมของราคาในเรือ่งการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนมีความเหมาะสมเนื่องจาก
วิธีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตาม
ราคาตลาดตามประกาศเรื่องการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP นอกจากนี ้มูลค่าตอบแทนการ
เข้าท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาทมีความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดวิธีการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทนตามที่ปรากฎในสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึง่
สนิทรพัยข์องบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

6. ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไดจ้ากการตกลงรว่มกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยอา้งอิงจาก
มลูคา่ตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท โดยราคา
เสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาด
ตามที่ก าหนดในประกาศเรือ่งการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP  

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 772,518,676 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรับโอน
กิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement)  

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 8,250,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 124,788,062.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 116,538,062 บำท 
โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
จ ำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บรษัิทมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ BOB ซึง่เป็น

การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 3 ขา้งตน้นัน้ เนื่องจากบริษัทมีหุน้สามญัที่ยงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยจ านวน 

33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ากดัตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งก าหนดวา่ บริษัทมหาชนจะเพิ่มทนุ

จากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมแ่ละเพิ่มขึน้เมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหนา่ย

และไดร้บัช าระเงินคา่หุน้ครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีหุน้ท่ียงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุน้ท่ีเหลอืตอ้งเป็นหุน้ท่ี

ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้  

ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนด าเนินการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนจ านวน 8,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทนุ

จดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 33,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียน  
ของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิขา้งตน้ และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 

วรรคสอง บรษัิทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 116,538,062.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสบิหกลา้นหา้แสนสามหมื่นแปด
พนัหกสบิสองบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 466,152,248.00 หุน้ (สี่รอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                   0.25 บาท (ยี่สบิหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 466,152,248.00 หุน้ (สี่รอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสีส่บิแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ                        -  หุน้ (-)” 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและ
เพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม   
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 18,129,669 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 116,538,062 บำท เป็นจ ำนวน 134,667,731 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB เพื่อ
ช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่อ่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างตน้นัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 18,129,669 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 134,667,731 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขในการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทปรากฎตามรายงาน
การเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิขา้งตน้ และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 
วรรคสอง บรษัิทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  



 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 134,667,731.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสิบสี่ลา้นหกแสนหกหมื่น
เจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยสามสบิเอ็ดบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สบิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ            0.25 บาท (ยี่สบิหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สบิสีหุ่น้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ               -            หุน้ (-)” 

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม  
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

กำรลงมติ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนบัคะแนน แตไ่มน่บัเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงคท์ี่จะท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ 
BOB เพื่อช าระเป็นคา่ตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมรบัโอนกิจการ ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 72,518,676 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะ



 

เท่ากับรอ้ยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้
ท า รายการ  คิด เ ป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับ โอนกิจการ ทั้งหมดของ  BOB จ านวน 
250,189,432.20 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมมีลูคา่มากกวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ จ านวนหุน้
ที่บริษัทจะตอ้งออกเพื่อช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการจะลดลง โดยค านวณมลูค่ารายการ 
250,189,432,20 บาท หารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่า
กวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้ 

  และเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ ค าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขอ
อนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว
ขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อช าระ
เป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ และการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ 
และ/หรือบคุคลที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทดงักลา่ว  

กำรลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูท้ี่งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

ระเบียบวำระที่ 9          พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก าหนดว่าการขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืนดัประชมุจะกระท าไดโ้ดยผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ รอ้งขอ 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

 จึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว ผูถื้อหุน้ทา่นในประสงคจ์ะแต่งตัง้
บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใด
แบบหนึ่งตาม สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8  ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบเรื่องการรว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 
1/2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 ลงช่ือ พลเอก     กรรมการ   
        พอพล มณีรนิทร ์
 


