บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่

NCL – M 3/65
วันที่ 31 มกราคม 2565

เรือ่ ง การกาหนดจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกและเสนอ
ขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จากัดซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อ
ชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมด
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
(“บริษัท ”) มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรับโอนกิจการทัง้ หมด
(Entire Business Transfer) ของบริษั ท บี โอบี โฮลดิ ง้ จ ากัด (“BOB”) ซึ่ง รวมถึ งทรัพ ย์สิน หนี ส้ ิน สิท ธิ หน้า ที่ และความ
รับผิดชอบทัง้ หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ซึ่งบริษัทจะชาระค่าตอบแทนการรับโอน
กิ จ การทั้ง หมดให้แ ก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ด้ว ยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ในจ านวนไม่เ กิ น
72,518,676 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท ในรู ป แบบการเสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ต่อ บุค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุน้ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วัน
ทาการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย โดยในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลู ค่ามากกว่า 3.45
บาทต่ อ หุ้น จ านวนหุ้น ที่ บ ริ ษั ท จะต้อ งออกเพื่ อ ช าระค่ า หุ้น สามัญ ของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูล ค่ า รายการ
250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ นัน้
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้กาหนดจานวนหุน้
สามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกและเสนอขายให้แก่ BOB โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1.

จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนสุดท้ายที่ออกและเสนอขาย จานวน 62,081,745 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25บาท

2.

วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

3.

ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคาหุน้ ละ 4.03 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 250,189,432.35 บาท โดยราคาเสนอ
ขายดังกล่าวเป็ นราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน
ทาการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึง
28 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.48 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)) ทัง้ นี ้ ราคา
เสนอขายสุดท้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
อนึ่ง การเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนนีไ้ ม่เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดใน
ราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันเสนอขายหุน้ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็ นวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ ) และไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
กาหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการคานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทที่ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 มีดงั นี ้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

วันที่

ปริมำณกำรซือ้ ขำย (หุน้ )

20 มกราคม 2565
68,351,452
21 มกราคม 2565
46,306,138
24 มกราคม 2565
30,608,076
25 มกราคม 2565
93,337,467
26 มกราคม 2565
50,508,223
27 มกราคม 2565
92,416,806
28 มกราคม 2565
51,386,889
รวม 7 วัน
432,915,051
รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำกำร (บำท/หุน้ )
ร้อยละ 90 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำกำร (บำท/หุน้ )

มูลค่ำกำรซือ้ ขำย
(พันบำท)
316,842,580
214,990,980
140,335,190
417,813,300
207,710,780
412,466,080
230,158,120
1,940,317,030
4.48
4.03

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชยั กุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ

