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ที ่ NCL – M 3/65 

   วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

เรือ่ง การก าหนดจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายสดุทา้ย วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุซึง่ออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่บรษัิท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดัซึง่เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อ

ช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) มีมติอนุมัติการเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรัพยส์ิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งบริษัทจะช าระคา่ตอบแทนการรบัโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 
72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยราคาเสนอขายตอ่หุน้จะเทา่กบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย โดยในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 
บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อช าระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 
250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3.45 บาทตอ่หุน้นัน้ 

บริษัทขอแจง้ใหท้ราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2565 ไดก้ าหนดจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายสดุทา้ย วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุซึง่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ BOB โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุสดุทา้ยที่ออกและเสนอขาย จ านวน  62,081,745 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25บาท 

2. วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2565 

3. ราคาเสนอขายสดุทา้ยที่ราคาหุน้ละ 4.03 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 250,189,432.35 บาท โดยราคาเสนอ
ขายดงักลา่วเป็นราคาเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ถงึ 
28 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 4.48 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)) ทัง้นี ้ราคา
เสนอขายสดุทา้ยดงักลา่วไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) แตอ่ยา่งใด 

http://www.setsmart.com)/
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อนึ่ง การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนนีไ้ม่เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใน
ราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัเสนอขายหุน้ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั
ของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั 
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้) และไม่เขา้ข่ายที่จะตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับการค านวณราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัที่ 31 มกราคม 2565 มีดงันี ้

ล ำดับ วันที ่ ปริมำณกำรซือ้ขำย (หุน้) 
มูลค่ำกำรซือ้ขำย  

(พนับำท) 
1 20 มกราคม 2565  68,351,452   316,842,580  
2 21 มกราคม 2565  46,306,138   214,990,980  
3 24 มกราคม 2565  30,608,076   140,335,190  
4 25 มกราคม 2565  93,337,467   417,813,300  
5 26 มกราคม 2565  50,508,223   207,710,780  
6 27 มกราคม 2565  92,416,806   412,466,080  
7 28 มกราคม 2565  51,386,889   230,158,120  

รวม 7 วัน 432,915,051 1,940,317,030   
รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถว่งน ้ำหนัก 7 วนัท ำกำร (บำท/หุน้) 4.48 

ร้อยละ 90 รำคำตลำดถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก 7 วนัท ำกำร (บำท/หุน้) 4.03 
  

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ) 
             กรรมการผูจ้ดัการ  


