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ที่ NCL – M 3/65 

   วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

เรื่อง การก าหนดจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายสดุทา้ย วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุซึ่งออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่บรษิัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากดัซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อ

ช าระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมด (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) มีมติอนุมัติการเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด 
(Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรัพยสิ์น หนี ้สิน สิทธิ หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะมีในอนาคต ณ วนัโอนกิจการ ซึ่งบริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจ านวนไม่เกิ น 
72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิทัเฉล่ียยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย โดยในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 
บาทต่อหุ้น จ านวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อช าระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 
250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้นัน้ 

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

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

2. วนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ คือวนัท่ี 31 มกราคม 2565  

3. ราคาเสนอขายสุดทา้ยที่ราคาหุน้ละ 4.03 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 250,189,432.35 บาท โดยราคาเสนอ
ขายดงักล่าวเป็นราคาเท่ากับรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทเฉล่ียยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจะก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ถงึ 
28 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.48 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)) ทัง้นี ้ราคา
เสนอขายสดุทา้ยดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด 

http://www.setsmart.com)/
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อนึ่ง การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนนีไ้ม่เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดใน
ราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัช าระค่าหุน้และโอนกิจการ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท า
การติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้) และไม่เขา้ข่าย
ที่จะตอ้งก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับการค านวณราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 
วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 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   
รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 7 วนัท ำกำร (บำท/หุน้) 4.48 

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

 
ทัง้นี ้BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทภายหลงัการรบัโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิน้แลว้ เพื่อใหก้ารรบัโอนกิจการทัง้หมด

เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเวน้ภาษีอากรของประมวลรษัฎากร ซึ่งภายหลงัจากการด าเนินการแจกจ่ายทรพัยสิ์นภายใน BOB 
แลว้ จะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 62,081,745 หุ้นดังกล่าวข้างตน้ จะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้น BOB โดยบริษัทจะมี
โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนและหลงัการรบัโอนกิจการ ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

 (ณ วนัที ่16 ธนัวำคม 2564) 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
ภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำร 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1. นาย กิตติ พวัถาวรสกลุ 65,966,974 14.15 65,966,974 12.49 

2. นาง ละออ ตัง้คารวคณุ 22,000,000 4.72 22,000,000 4.16 

3. น.ส. ฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 16,777,500 3.60 16,777,500 3.18 

4. นาย สญัชวลั อิงคภาคย ์ 15,631,900 3.35 15,631,900 2.96 

5. น.ส. สิริลกัษณ ์เดชธ ารง 13,357,400 2.87 13,357,400 2.53 



                บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

 (ณ วนัที ่16 ธนัวำคม 2564) 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
ภำยหลังกำรเข้ำท ำรำยกำร 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

6. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 13,131,865 2.82 13,131,865 2.49 

7. นาง กวิสรา พฒันเจรญิ 9,600,000 2.06 9,600,000 1.82 

8. นาง นวพร รตันชยักานนท ์ 8,879,800 1.90 8,879,800 1.68 

9. น.ส. พทัธธี์รา หอมวิไล 7,929,300 1.70 7,929,300 1.50 

10. นาง ปราณี วิชยักลุ 6,900,000 1.48 6,900,000 1.31 

11. นางสาวมณทิรา เจรญิวลัย ์   31,649,517 5.99 

12. นางสาวยลสิร ิสยามวาลา   18,259,337 3.46 

13. นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์   12,172,891 2.30 

อื่นๆ 285,977,509 61.35 285,977,509 54.13 

รวม 466,152,248 100.00 528,233,993 100.00 

หมายเหต ุ: การเปล่ียนแปลงนีไ้ม่ไดม้ีผลต่อการบรหิารจดัการของบรษิัท 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ) 
             กรรมการผูจ้ดัการ  


