บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 16/63
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เรื่องการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผูล้ งทุนสถาบัน และ การกาหนดวันประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
เรียน กรรมการผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอ็น ซี แ อล อิ น เตอร์เ นชั่ น แนล โลจิ สติ กส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ” หรื อ “NCL”) ขอเรี ยนให้ท ราบว่ า ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ ที่สาคัญ สรุปได้ดังนี ้
1. มีมติ อนุมตั ิ ให้เสนอต่ อที่ ประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ื อหุ้นครัง้ ทื่ 1/2563 เพื่ อพิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ปลง
สภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ”) โดยมีมลู ค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่
บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็นผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงและบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ งหลักเกณฑ์ใ นการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน แบ่ง ออกเป็ น 3 ชุ ด รายละเอี ยดปรากฏตามใน
เอกสารแนบท้าย 1 (สรุปสาระสาคัญข้อกาหนดและเงื่ อนไขของหุน้ กู้ แปลงสภาพ) ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิ จารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้า ที่
บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอานาจใน
การกาหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดาเนิ นการใด ๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลง สภาพ เพื่ อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงอานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดหรือแก้ไขรายละเอี ยด วิ ธีการและเงื่ อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น กูแ้ ปลงสภาพ ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงข้อกาหนดและเงื่ อนไขของหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ วันที่ ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ของหุน้ กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้ สามัญเพื่ อ รองรับการแปลง สภาพของหุน้ กู้แปลง
สภาพ อัตราดอกเบีย้ การคานวณ และวิ ธีการชาระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลง สภาพ ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ แปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิน้ สุดของการใช้สิทธิ แปลงสภาพ วิ ธีการจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หรื อ การกาหนดเหตุการณ์ที่ บริ ษัท ต้ อ งออกหุน้ ใหม่เพิ่ มเติ มเพื่ อรองรับการ เปลี่ ยนแปลงการใช้ สิทธิ แปลงสภาพ
เงื่ อนไขการปรับสิทธิ แปลงสภาพ
(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิ น และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่ เกี่ยวข้องกับการติ ดต่อให้
ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง หรือ ในกรณี อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้ า ท า แก้ไข เพิ่ มเติ ม ลงนามในสัญ ญา ค าขออนุญ าต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ด เผยข้อมูล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนที่ ออกเพื่ อรองรับการใช้สิท ธิ แปลงสภาพของผู้ถือหุ้น กูแ้ ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติ ดต่ อ
การยื่น การแก้ไข การเพิ่ มเติ ม การลงนามในคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล รายงานผล
การขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุน้ กูแ้ ปลงสภาพฯ การนาหุน้ สามัญเพิ่ มทุนจากการใช้ สิท ธิ
แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(4) ดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรที่เ กี่ ยวข้ องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลง สภาพ เพื่ อให้การ
ดาเนิ นการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสาเร็จลุลว่ ง
2. มี มติ อ นุมัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จ า นวน
300,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้ว น) จากทุนจดทะเบียนเดิ มจ านวน 113,538,062 บาท บาท เป็นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จานวน
144,038,062 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุนจานวนไม่เ กิน 122,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาทต่อหุน้ (และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2.21 บาทต่อหุน้ ) เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
3. มี มติ อ นุมัติ ใ ห้เสนอต่ อที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อ พิ จารณาอนมุตั ิ การแก้ไขหนัง สื อ บริ คณ ห์สนธิ ของ บริ ษัท ข้ อ 4.
เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

:

144,038,062.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลา้ นสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น

:

576,152,248 หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้า นหนึ่งแสนห้า หมื่ น สองพัน สองร้อ ยสี่
สิบแปดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

0.25 บาท

(ยี่สิบห้าสตางค์)

:

576,152,248 หุน้

(ห้าร้อยเจ็ดสิ บหกล้า นหนึ่งแสนห้า หมื่ น สองพัน สองร้อ ยสี่

โดยแบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญ

สิบแปดหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ

:

- หุน้

(- หุน้ )”

4. มี มติ อ นุมัติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ การจั ด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่เ กิ น
122,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ ตราไว้ห ุ้น ละ 0.25 บาท เพื่ อ รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุน้ กู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคั ญของข้อ กาหนดและเงื่ อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ ออกใหม่ของบริษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน) ให้แก่ AO Fund และแบบรายงานการเพิ่ มทุน (F 53-4) (เอกสารแนบท้าย 1 และ 2 ตามลาดับ)
5. มีมติ รบั ทราบการลาออกของกรรมการบริษัท / กรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม และมีมติ อนุมตั ิ การแก้ไขอานาจกรรมการ
และข้อจากัดอานาจกรรมการ
เนื่ องด้วยนายวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมการบริษัท / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ
บริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้กรรมการลดลง จาก 8 คน เหลือ 7 คน ดังนี ้

1. พลเอกพอพล

มณี รินทร์

(ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ)

2. นายกิตติ

พัวถาวรสกุล

(กรรมการ)

3. นายพงศ์พันธ์

คงกาเนิ ด

(กรรมการอิสระ)

4. นางสาวเนติ รดั

สังข์งาม

(กรรมการ)

5. นางสาวพรทิพย์

แซ่ลมิ ้

(กรรมการ)

6. นางจิ ตรมณี

สุวรรณพูล

(กรรมการอิสระ)

7. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิ พัฒนานันทกุล (กรรมการอิสระ)
และแก้ไขกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริษัท ลดลงจาก 4 คน เหลือ 3 คน เป็นดังนี ้
1. นายกิตติ

พัวถาวรสกุล

2. นางสาวเนติ รดั

สังข์งาม

3. นางสาวพรทิพย์

แซ่ลมิ ้

กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่ อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
6. มีมติ ให้เรียกประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน) เลขที่
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โดยกาหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ว มการประชุ มวิ สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2563 (Record Date) ในวั น พุ ธ ที่ 29
กรกฎาคม 2563 เพื่ อพิ จารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผูล้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ในวงเงิ นไม่เกิน 300,000,000 บาท
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
จานวน 113,538,062 บาท บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่ มทุนจานวนไม่เกิน 122,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาทต่อหุน้ (และส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ 2.21 บาทต่อหุน้ ) เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริษัทเพื่ อรองรับการใช้สิทธิ แปลง สภาพของหุน้ กู้
แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริษัท
วาระที่ 6 พิ จารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมตั ิ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารหรือ ผูร้ ับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร เป็นผูม้ ีอานาจในการ
พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไข และ/หรือเพิ่ มเติ มวาระการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 รวมทัง้ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา
สถานที่ สาหรับการประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งทาให้ การ
จัดเตรียมเอกสารและข้อ มูลดัง กล่า ว เพื่ อส่งให้แก้ผถู้ ือหุ้นที่จะต้องทาภายในระยะเวลาที่ กฎหมายและกฎระเบี ยบที่เ กี่ยวข้ อ งเกิ ด
ความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้มีความจาเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่ อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย 1
สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่
ของบริษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
หัวข้อ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สกุลเงิน
จานวนต้ นเงินรวมของหุ้นกู้
แปลงสภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพ

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
การชาระคืนเงินต้ น

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบกาหนด

รายละเอียด
บริ ษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้ สิท ธิแปลงสภาพเป็ น หุ้นสามัญของบริ ษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่ มี
หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
บาท
ไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชุ ด ดังต่อไปนี้
(1) หุ้ น กู้ แปลงสภาพชุ ด ที่ 1 (Tranche I) มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 100 ล้ า นบาท โดยแบ่ง
ออกเป็ น 50 ชุ ดย่อย ชุ ดละ 2.00 ล้ านบาท
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุ ด ที่ 2 (Tranche II) มีมูลค่าไม่เกิ น 100 ล้ านบาท โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 50 ชุ ดย่อย ชุ ดละ 2.00 ล้ านบาท
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุ ดที่ 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้ านบาท โดย แบ่ ง
ออกเป็ น 40 ชุ ดย่อย ชุ ดละ 2.50 ล้ านบาท
บริ ษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นชุ ดๆ ทีละชุ ดตามลาดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ ในแต่ละชุ ด บริ ษัทจะทยอยออกเป็ นชุ ดย่ อยแต่ละชุ ดตามความต้ องการใช้ เ งิ น ของ
บริ ษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้น กู้ แปลงสภาพอยู่ ภายใต้ ความสาเร็จของเงื่อนไขบั ง คั บ
ก่อนซึง่ ได้ แก่ การได้ รับอนุญาตจากสานั กงาน คณะกรรมการกากั บหลั กทรั พย์ และ ตลาด
หลั กทรั พย์ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องอื่ น ๆ รวมถึ ง ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของหุ้ น กู้ แปลง
สภาพ
ทั้งนี้กาหนดให้ ระยะเวลาในการออกหุ้น กู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วัน ที่ ที่
ประชุ มผู้ถือหุ้ น มีม ติอนุ มัติใ ห้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หากบริ ษัทมิ ได้ ออกหุ้ น กู้แปลงสภาพ
ครบจานวนภายใน 1 ปี บริ ษัทอาจขอมติที่ประชุ มผู้ถือหุ้นในการออกหุ้น กู้แปลงสภาพส่ ว นที่
ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจาเป็ นในการใช้ เงินของบริ ษัท
ร้ อยละ 2.00 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุ ด
ชาระงวดเดียวเมื่ อครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้ น กู้ แต่ ละชุ ด ตามข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของ หุ้ น กู้
แปลงสภาพแต่ละชุ ดโดยหุ้น กู้ แปลงสภาพแต่ละชุ ด มี อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้น กู้ แ ปลง
สภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิท ธิ หรื อไม่ มีสิท ธิ ขอให้ บริ ษัท ไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพก่ อน ครบ
กาหนด และ/หรื อ บริ ษัทอาจมีสิทธิหรื อไม่มี สิท ธิไถ่ ถอนหุ้น กู้แปลงสภาพก่ อนครบกาหนด
ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขของหุ้ น กู้แปลงสภาพที่
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อ ประกาศที่เกี่ย วข้ อง
รวมถึงการขออนุญาติจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

อัตราส่วนการแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลง
สภาพ
จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรั บการแปลงสภาพ

จานวนเงินต้ นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้ วยราคาแปลงสภาพ
ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาที่
ี่
ตา่ กว่าราคาตลาดตามทกาหนดในประกาศที
่ ทจ. 72/2558 ราคาตลาดคานวณจากราคาถั ว
เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั กของหุ้ น บริ ษัท ในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ ย้ อนหลั ง ไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ท าการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันที่ ผ้ ถู ื อหุ้น กู้แปลงสภาพจะใช้ สิท ธิ แปลง
สภาพหุ้นกู้ท้ งั นี้ราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักคานวณจากราคาปิ ด ถ่วงนา้ หนักด้ วยปริ มาณการซื้ อ
ขายในแต่ละวันทาการติดต่ อกัน (“ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion
Price)”) อย่างไรก็ตามถ้ าราคาแปลงสภาพที่คานวณข้ า งต้ นต ่า กว่า มูล ค่า ที่ตราไว้ ข องหุ้ น
ของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องออกหุ้นชดเชยเพิม่ เติมในลั กษณะที่ทาให้ การคานวณหุ้น ทั้ง หมดที่
จะออกในมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นไปตามราคาแปลงสภาพ
หมายเหตุ :
- หากหุ้นสามัญที่ เ กิด จากการใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพจากหุ้ น กู้ แปลงสภาพถู กกาหนดราคา
แปลงสภาพตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด
ณ วันที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่ว งนา้ หนั กของหุ้น บริ ษัทในตลาด
หลั กทรั พย์ ฯ ย้ อนหลั ง ไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ท าการติ ด ต่ อกั น แต่ ไม่ เ กิ น 15 วั น ท าการ
ติดต่อกันก่อนวั นที่ ผ้ ู ถือหุ้ น กู้ แปลงสภาพใช้ สิ ท ธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัว เฉลี่ ย
ถ่วงนา้ หนักคานวณจากราคาปิ ด ถ่วงนา้ หนั กด้ วยปริ มาณ การซื้อขายในแต่ละวันท าการ
ติดต่อกัน) บริ ษัทมีหน้ าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้ สิทธิ
แปลงสภาพขายหุ้น สามัญเพิ ่มทุ นดัง กล่าวทั้ง หมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วัน ที่ ผ้ ู
ลงทุ น ได้ รั บหลั กทรั พย์ แปลงสภาพดั งกล่ า ว (Silent Period) โดยภายหลั ง จากวันที่ผ้ ู
ลงทุ น ได้ รั บหลั กทรั พย์ แปลงสภาพครบกาหนด ระยะเวลา 6 เดื อน ผู้ ล งทุ น จึ ง จะ
สามารถทยอยขายหุ้นที่ ถูกสั่ ง ห้ ามขายดัง กล่าว ได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้ น
ทั้งหมดที่ถูกสั่ง ห้ า มขาย ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิ จารณาคาขอให้ รับหุ้ น สามั ญ
หรื อหุ้นบุริม สิท ธิ ในส่วนเพิม่ ทุน เป็ น หลั กทรั พย์ จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติ ม)
- ในกรณี ที่ บริ ษัท ออกหุ้ น เพิ ่ม ทุ น เพื่ อรองรั บการแปลงสภาพของหุ้ น กู้ แปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนิน การตามรายละเอียดเพิม่ เติ มในหั ว ข้ อ “เหตุการณ์ที่ บริ ษัท
จะต้ องออกหุ้นใหม่เพิม่ เติมเพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลงสภาพ**”
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ ละชุ ดสามารถใช้ สิท ธิ แปลงสภาพหุ้น กู้ แปลงสภาพได้ ทุกวั นนั บ จาก
วันที่ออกหุ้น กู้ แปลงสภาพจนถึง เวลาปิ ด ท าการของวั นท าการก่อนวั นครบกาหนดอายุ ห้ ุ น กู้
แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
122,000,000 หุ้ น (คิ ด เป็ น ร้ อยละ 21.17 ของจานวนหุ้ น ที่ จาหน่ า ยได้ แล้ ว ทั้ง หมดของ
บริ ษัท ภายหลั ง การจดทะเบี ย นเพิ ่ม ทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษัท บนสมมติ ฐานว่า มีการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้ นทั้ง จานวน)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ข้ อจากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ

วิธีการจัดสรร

เหตุการณ์ที่บริ ษัทจะต้ องออก
หุ้นใหม่เพิม่ เติมเพื่อรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงการใชส้ ิทธิ
แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

บริ ษัทจะนาหุ้ นสามัญ ที่เ กิ ด จากการใช้ สิท ธแปลงสภาพนี้เ ข้ า จดทะเบีย นเป็ น หลั กทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทยหรื อตลาดหลั กทรั พย์ที่ ห้ ุ น สามัญ ของบริ ษั ท
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้น กู้ แปลงสภาพของบริ ษัทในครั้ งนี้เ ข้ า ข่า ยเป็ น การ เสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึง่ มี จานวนไม่เ กิ น 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่ อง การขอ อนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2561”) ดังนั้น การโอน
หุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้ น กู้ แปลง สภาพ ต้ องมีลักษณะที่ ไม่ ท าใ ห้
จานวนผู้ถือหุ้น กู้ แปลงสภาพที่ เสนอขายในวงจากัด เกิน กว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4
เดือนใด ๆ ในการนับจานวนผู้ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ข้ างต้ นจะต้ องนับจานวนผู้ถือหุ้ นกู้ แปลง
สภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจากัด (ไม่ว่าจะ ได้ รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้ น กู้
แปลงสภาพที่ ออกใหม่ หรื อได้ รับโอนหุ้ น กู้แปลงสภาพมาจากผู้ ถือหุ้ น แปลงสภาพเดิ ม ก็
ตาม) และเป็ นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ แท้ จริ งเท่านั้น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
จั ด สรรต่ อบุ ค คลในวงจากั ด ในคราวเดี ยวหรื อหลายคราวให้ แก่ Advance Opportunities
Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ ่ ง เป็ นผู้ ลงทุ น
สถาบั น ตามนั ย ของข้ อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการกากั บหลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามของผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพในวงจากัดครั้ งนี้เ ป็ น ไปตาม
ข้ อกาหนดภายใต้ ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
บริ ษัทอาจดาเนิน การเพิ ่มทุ น จดทะเบี ยนเพื่ อรองรั บการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพ โดยอาศั ย มติ
อนุมัติจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท หรื อเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็ นเงิ นสด ให้ แก่ผ้ ู ถือ
หุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ ร ะบุไว้ ในข้ อกาหนดสิ ทธิ ของหุ้น กู้แปลงสภาพ
ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท นั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้ นกู้ แปลง
สภาพจากกรณีที่บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้น กู้แปลงสภาพให้ กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้ าน คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้ น (Price Dilution) และผลกระทบต่ อสั ด ส่ วนการถื อหุ้ น (Control Dilution)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การลดลงของราคาหุ้ น (Price Dilution) สามารถค านวณได้ จากสู ต รต่ อไปนี้ Price
Dilution = (Po - PE) / Po
โดยที่
Po = ราคาหุ้ น ที่ มี อยู่ เ ดิ ม ซึ ่ง เท่ า กั บ 0.7729 บาทต่ อหุ้ น โดยใช้ ราคาถั ว เฉลี่ ยถ่วง
นา้ หนักของหุ้น ของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติใ ห้ เ สนอวาระต่ อที่ ประชุ ม วิสามัญผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้ งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุ มัติ การออกหุ้ น สามัญเพิ ่มทุ น เพื่อรองรั บการใช้ สิ ท ธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน
2563 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่
PE = ((Po*Qo) + (Pe*Qe)) / (Qo + Qe)
Qo = จานวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึง่ เท่ากับ 454,152,248 หุ้น
Qe = จานวนหุ้ น ที่ เ กิ ด จากการแปลงสภาพของหุ้ น กู้ แปลงสภาพ โดยจานวนหนุ้ ที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บการแปลงสภาพจานวน 122,000,000 หุ้น
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพในอัตราร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
สมมติให้ เท่ากับ Po ซึง่ เท่ากับ 0.6956 บาทต่อหุ้น
ดังนั้น
PE = (0.7729 x 454,152,248) + (0.6956 x 122,000,000) / (454,152,248
+ 122,000,000)
PE = 0.7566 บาทต่อหุ้น
Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.7729 – 0.7566) / 0.7729 = 2.12%
ในกรณี ที่ มี การใช้ สิ ท ธิ แปลงสภาพของหุ้ น กู้ แปลงสภาพเป็ น หุ้ น สามั ญของบริ ษัททั้ง
จานวนจะเกิ ดผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นร้ อยละ 2.12 ซึง่ เป็ นกรณีที่ บริ ษ ทั อ อก
และเสนอขายหุ้น กู้ แปลงสภาพได้ ม ากที่ สุด ที่ราคาแปลงสภาพเท่ ากั บร้ อยละ 90 ของ
ราคา Po

ข้ อมูลเพิม่ เติมอื่น ๆ

(2) การลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Control Dilution) สามารถค านวณได้ จากสู ต ร
ต่อไปนี้
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที่
Qo = จานวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึง่ เท่ากับ 454,152,248 หุ้น
Qe = จานวนหุ้ น ที่ เ กิ ด จากการแปลงสภาพของหุ้ น กู้ แปลงสภาพ โดยจานวนหนุ้ ที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บการแปลงสภาพจานวน 122,000,000 หุ้น
Control Dilution = 122,000,000 / ( 454,152,248 + 122,000,000)
= ร้ อยละ 21.17
ในกรณี ที่ มี การใช้ สิ ท ธิ แปลงสภาพของหุ้ น กู้ แปลงสภาพเป็ น หุ้ น สามั ญ ของบริ ษัททั้ง
จานวน การลดลงของสั ด ส่ ว นการถื อหุ้ น (Control Dilution) ของผู้ ถื อหุ้ น จะคิ ด เป็ น
อัตราร้ อยละ 21.17
รายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ น เป็ นสรุ ปสาระส าคัญ ของข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของหุ้ นกู้ แปลง
สภาพเบื้องต้ น ซึง่ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ โดยรายละเอีย ดเพิ ่มเติ ม จะถูกระบุ ไว้ ใ น ข้ อกาหนด
และเงื่อนไขสาหรั บหุ้นกู้แปลงสภาพ

เอกสารแนบท้าย 2
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอ็น ซีแอล อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล โลจิส ติกส์ จากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการ
บริ ษัท ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่อวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่า งเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ ยวกั บการเพิม่ ทุน และจัด สรร
หุ้นเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการได้ มีม ติอนุมั ติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุ ม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2563 พิ จารณาอนุมัติ การเพิ ่ม
ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จานวน 30,500,000.00 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จานวน 113,538,062.00 บาท
เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จานวน 144,038,062.00 บาท โดยออกหุ้ น สามั ญ เพิ ่ม ทุ น จานวน 122,000,000 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวม 30,500,000.00 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
แบบกาหนดวั ตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
แบบมอบอานาจทั่ วไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ์

122,000,000
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25
-

รวม
(บาท)
30,500,000
-

ทั้ง นี้ ปั จจุ บัน บริ ษัทมี ทุ นจดทะเบีย นเป็ นจานวนเท่ ากั บ 113,538,062.00 บาท โดยเป็ น ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว
จานวน 113,538,062.00 บาท
2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้

อัตราส่วน
(เดิม:ใหม่)

Advance
122,000,000 อัต ราแปลงสภาพ
Opportunities
หุ้น
เท่ ากั บ จ าน ว น
Fund
(“AO
เงิ น ต้ นของหุ้ นกู้
Fund”) แ ล ะ
แปลงสภาพหาร
Advance
ด้ วยราคาแปลง

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )
ไม่ ต ่ า กว่ า ร้ อ ย
ล ะ 90 ข อ ง
ราคาต ลาด
(ร า ค า แ ป ล ง
สภาพ)

วัน เวลา จอง
ซื้ อ และชาระ
เงินค่ าหุน้
จะ ก าห น ด
ภายหลั ง โปรด
พิ จารณาหมาย
เหตุข้อที่ 3

หมายเหตุ

เพื่ อรองรั บ การใช้ สิ ท ธิ
แปลงสภ าพ ของ หุ้ น กู้
แปลงสภาพซึ ่ง เสนอขาย
ให้ แก่ บุ ค คลในวงจากั ด
ซึ ่ง เป็ น ผู้ ล งทุ น สถาบั น

Opportunities
Fund 1 (“AO
Fund
1”)
(โปรดพิ จารณ า
หมายเหตุข้อที่ 2)

สภาพ

(โปรดพิ จารณ าหมาย
เห ตุ ข้ อ ที่ 1 แ ละ สรุ ป
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
ข้ อกาหนดและ เงื่ อนไข
ของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
ตาม เอกสารแนบท้ าย
1)

หมายเหตุ:
1. ที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 3/2563 มีม ติ อนุ มัติ ใ ห้ เสนอต่ อที่ ประชุ มวิ ส ามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2563 เพื่ อ
พิจารณาอนุ มัติการ ออกและเสนอขายหุ้น กู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริ ษัท (“หุ้น กู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูล ค่าการเสนอ
ขายรวมไม่ เ กิ น 300,000,000 บาท ให้ แก่ บุ ค คลในวงจากั ด ซึ ่ง เป็ น ผู้ ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจง ได้ แ ก่ Advance
Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยเป็ นการเสนอขายต่ อผู้
ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึง่ มีจานวนไม่ เกิ น 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดื อนใดๆ ตามนิ ย ามข้ อ 43(1) ของประกาศ
คณะกรรมการกากั บตลาดทุน ที่ ทจ.17/2561 เรื่ อง การขออนุ ญาตและ การอนุญ าตให้ เ สนอขายตราสารหนี้ที่ ออกใหม่
(“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุ คคลดั งกล่า วไม่ เป็ นบุ คคลที่ เกี่ย วโยงกั บบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากั บ
ตลาด ทุ นที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลั กเกณฑ์ ในการทารายการที่เ กี่ยวโยงกัน ทั้ง นี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
จะไม่ ตา่ กว่า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ร าคาตลาดค านวณจากราคาถั ว เฉลี่ย ถ่ วงนา้ หนั กของหุ้ น บริ ษัท ในตลาด
หลั กทรั พย์ ฯ ย้ อนหลั ง ไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ทาการติ ด ต่ อกั น แต่ไม่ เกิ น 15 วัน ทาการติ ด ต่อกั น ก่ อนวั น ที่ผ้ ู ถือหุ้ นกู้ แปลง
สภาพจะใช้ สิ ทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ ทั้งนี้ ราคาถั่ว เฉลี่ ยถ่ วงน ้าหนั ก ค านวณจากราคาปิ ดถ่ วงน ้าหนั กด้ วยปริ มาณการซื้ อขาย
ในแต่ ละวัน ทาการติ ดต่ อกั น (“ราคาใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่า งไรก็ต ามถ้ าราคา
แปลงสภาพที่ คานวณข้ างต้ นต ่ากว่ ามูล ค่าที่ ตราไว้ ของหุ้ นของบริ ษัท บริ ษัทจะต้ องออกหุ้นชดเชยเพิ ่มเติ มในลักษณะทท าี่
ให้ การคานวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้ เ ป็ น ไปตามราคาแปลงสภาพ
2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็ น กองทุน เปิ ด (Open-ended Fund) ซึ ่งจากั ด ความรั บผิ ด ที่ได้ รั บยกเว้ นของหมู่เ กาะเคย์
แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจั ด โครงสร้ างให้ เ ป็ น กองทุ นรวมที่อยู่ ภ ายใต้ การกากั บของหน่ว ยงานที่ มี อานาจ
กากับดู แลเรื่ องการเงิ นของ Monetary Authority ของหมู่ เกาะเคย์ แมน AO Fund และ AO Fund 1 มี วัต ถุ ประสงค์การ
ลงทุ นระยะปานกลางถึงระยะยาว โดย ลงทุน ผ่านตราสารทางการเงิน เพื่อให้ การสนับสนุน ทางการเงินให้ กับบริ ษัทขนาด
เล็กและขนาดกลางซึง่ จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรั พย์ฯ กลยุท ธ์การลงทุน ของ AO Fund และ AO Fund 1 คื อ การจัดหา
แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ แก่ บริ ษัท ต่ า งๆ เพื่ อเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นการขยายกิ จการ การควบรวมกิ จการ การจั ด การตาม
วัตถุประสงค์ การปรั บโครงสร้ างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยัง เป็ นกองทุน ที่ได้ มี การลงทุนในตราสารหุ้ น
กู้แปลงสภาพที่ออกและจาหน่า ยโดยบริ ษัท จดทะเบียนในตลาด หลักทรั พย์ฯ มากกว่ า 10 บริ ษัทตั้ง แต่ ปี 2554 เป็ นต้ น
มา
บริ ษัท ซิ โ ก้ แอสเส็ท แมเนจเม้ น ท์ จ ากั ด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็ น ผู้ จั ด การ
กองทุนของ AO Fund ซึง่ เป็ น บริ ษัทที่ จัด ตั้งขึ้ นในประเทศสิง คโปร์ และ ขึ้นทะเบี ยนเป็ น บริ ษัทจั ดการกองทุ นรั บอนุ ญาต

จากธนาคารกลางของสิ งคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้ รับการแต่ งตั้ง จาก AO Fund
และ AO Fund 1 ให้ เป็ น ผู้จัดการลงทุ นและประเมิน การลงทุน ทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดั งนั้ น AO
Fund และ AO Fund 1 จึ งเป็ น ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้ อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ องการกาหนดบทนิย ามของผู้ล งทุ นสถาบัน ผู้ล งทุ นรายใหญ่ พิเศษ และผู้ ลงทุน ราย
ใหญ่ และการเสนอขาย หุ้ น กู้แปลงสภาพในวงจากั ดครั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อกาหนดภายใต้ ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่
ทจ. 17/2561
3. คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุ ม ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มัติ การมอบอานาจในคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
กรรมการผู้มี อานาจของบริ ษัท หรื อประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้ จัด การมอบหมาย มี อานาจในการกาหนด
รายละเอี ย ด แก้ ไข หรื อด าเนิ น การใด ๆ อั น จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกั บการออกและเสนอขายหุ้ น กู้แปลงสภาพเพื่ อให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหรื อแก้ ไขรายละเอีย ด วิธีการและเงื่อนไขอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพฯ ตาม
ความเหมาะสม ซึง่ รวมถึ งแต่ไม่จากัด เพี ยงข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้ น กู้แปลงสภาพ วั นที่ ออกหุ้ นกู้ แปลง สภาพ
มูล ค่ าที่ ต ราไว้ ของหุ้ น กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จานวนหุ้ นสามัญ เพื่อรองรั บการแปลงสภาพ ของหุ้ นกู้ แปลง
สภาพ อั ตราดอกเบี้ย การคานวณและวิธีการชาระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อั ตราแปลงสภาพ ระยะเวลา ในการใช้
สิท ธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ ถอน ระยะเวลาไถ่ ถอน วั น สิ้น สุด ของการใช้ สิ ท ธิแปลง สภาพ วิธีการจั ด สรรหุ้ น กู้ แปลง
สภาพ หรื อการกาหนดเหตุ การณ์ ที่บริ ษัท ต้ องออกหุ้น ใหม่เพิ ่ม เติม เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ สิ ทธิ แปลง
สภาพ เงื่อนไขการปรั บสิทธิแปลงสภาพ
(2) การแต่งตั้ งที่ปรึ กษาและบุค คลต่ าง ๆ (เช่ น ที่ ปรึ กษาทางการเงิน และที่ปรึ กษากฎหมาย) ที่ เกี่ยวข้ องกับการ ติ ดต่ อ
ให้ ข้อมูล และยื่น เอกสารหลักฐานกับหน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้ อง หรื อในกรณี อื่นใดที่ เกี่ ยวข้ องกับการ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
(3) เจรจา ตกลง เข้ า ท า แก้ ไข เพิ ่ม เติ ม ลงนามในสัญ ญ า คาขออนุ ญ าต ค าขอผ่ อนผั น หลั กฐาน การเปิ ด เผยข้ อมู ล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่ าง ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกั บการออก เสนอขาย และจัด สรรหุ้น กู้ แปลงสภาพ
และการจั ดสรรหุ้น สามั ญเพิม่ ทุน ที่ ออกเพื่ อรองรั บการใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพของผู้ ถื อหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ซึ ่งรวมถึง การ
ติด ต่ อ การยื่ น การแก้ ไข การเพิ ่ม เติ ม การลงนามในค าขออนุ ญ าต ค าขอผ่ อนผั น หลั กฐาน การเปิ ดเผยข้ อมู ล
รายงานผลการขาย และเอกสารต่ าง ๆ ต่ อส านั กงานกากั บหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
หน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ การนาหุ้น สามั ญ เพิ ่ม
ทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเข้ า จดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ และ
(4) ดาเนิ นการอื่ นใดอัน จาเป็ น และสมควรที่เ กี่ย วข้ องกั บการออก เสนอขาย และจั ดสรรหุ้ น กู้แปลงสภาพ เพื่ อให้ การ
ดาเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นสาเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ ความสาเร็จลุ ล่วงของการออก เสนอขาย และจั ดสรรหุ้ นกู้แปลงสภาพขึ้น อยู่ กับเงื่อนไขต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้ อง
รวมถึงการท าการสอบทานข้ อมู ล (Due Diligence) ที่ สาเร็จลุ ล่ว งของ AO Fund ในธุ รกิจและการ ด าเนิ นงานของบริ ษัท
ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพี ยงการทาการสอบทานข้ อมูล (Due Diligence) ในด้ านนโยบายด้ า น การป้ องกั นและปราบปราม

การฟอกเงิ น (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ต คอร์ รั ปชั่ น (Anti-Corruption Policy)
และมาตรการลงโทษ (Sanctions)
กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญให้ ตัดเศษของหุ้นดัง กล่าวทิ้ง
2.2 แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จานวนหุน้
หลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่ อรองรั บการแปลงสภาพ/ใช้ สทิ ธิ หุ้นสามัญ
ของ ใบแสดงสิท ธิในการซื้อหุ้นเพิม่ ทนุ หุ้นบุริมสิทธิ
ที่โอน สิทธิได้
ประชาชน
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
-

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว
-

หมายเหตุ

-

-

-

3. กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุ มตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน
กาหนดวั นประชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถือหุ้น ครั้ ง ที่ 1/2563 ในวัน ที่ 28 สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่ านสื่ ออิเ ล็ก ทรอนิ กส์
โดยถ่ ายทอดสด ณ สานักงานใหญ่ บริ ษัท เอ็นซี แอล อิน เตอร์ เนชั่ น แนล โลจิส ติกส์ จากั ด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10
ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย
กาหนดวั นปิ ดสมุ ดทะเบีย น (Record Date) เพื่อ กาหนดรายชื่ อผู้ สิท ธิ เข้ า ร่ ว มการเข้ าร่ วมประชุ มวิ สามัญ ผู้ ถือหุ้ น
ครั้ งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
4. การขออนุ ญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุ ญาต (ถ้ามี)
4.1. บริ ษัท จะจดทะเบี ยนเพิม่ ทุน จดทะเบียนและทุ นชาระแล้ ว ตลอดจนแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ส นธิ ข้ อบั งคั บของบริ ษัท
ต่อ กรมพั ฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนั บแต่ วันที่ ที่ประชุ ม วิสามั ญผู้ ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2563
มีมติอนุมัติ ให้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคั บของบริ ษัท
4.2. บริ ษัท จะยื่ น ขอจดข้ อจากั ด การโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ ออกและเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุ น โดยเฉพาะเจาะจงไม่เ กิน 10
ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตอ่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
4.3. บริ ษัทจะขออนุ มั ติ ต่อตลาดหลั กทรั พย์ ฯ เพื่ อพิ จารณารั บหุ้น สามั ญ เพิ ่ม ทุ นเป็ นหลั กทรั พย์จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์เอ็มเอไอหรื อตลาดหลักทรั พย์ที่ ห้ นุ สามัญ ของบริ ษัทเป็ น หลั กทรั พย์ จดทะเบีย นอยู่ในขณะนั้น

4.4. บริ ษัท จะดาเนิ นการยื่น ขออนุ ญ าตต่อตลาดหลั กทรั พย์ ฯ เพื่ อขออนุมั ติใ ห้ รั บหุ้ น สามัญ เพิ ่มทุ น เป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบีย น ตามข้ อบั งคั บและหลักเกณฑ์ ที่ เกี่ย วข้ องภายหลั งจากที่ ผ้ ู ถือหุ้น กู้แปลงสภาพได้ ใชสิ ทธิแปลงสภาพหุ้ น กู้
แปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญของบริ ษัท (ถ้ ามีการใช้ สิทธิดังกล่าว)
5. วัตถุ ประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การระดมทุ น โดยการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ อ อกให้ แ ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน ดังนี้
วัตถุ ประสงค์ของการใช้เงิน
จานวนเงินทุนที่จะนาไปใช้
ระยะเวลาการใช้เงิน
โดยประมาณ (บาท)
1. คืนหนี้เงินกู้ธนาคารและปลดหลักประกั น
100,000,000 บาท
ภายใน 1-3 ปี
2. ลงทุนในโครงการโลจิสติ กส์ และ/หรื อ เงินทุ น
200,000,000 บาท
ภายใน 1-3 ปี
หมุนเวียน สาหรั บบริ ษัทและ บริ ษัทในเครื อ
6.

ประโยชน์ท่ ีบริษัทจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่ม ทุน
6.1 บริ ษัท จะสามารถเพิม่ ความแข็งแกร่ งและเสถี ยรภาพทางการเงิ นและมีเ งิน เพี ยงพอในการดาเนิ นธุ รกิ จและการ
ขยาย ธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต และ
6.2 เพื่อเพิม่ ความยืดหยุ่นของโครงสร้ างทุน ของบริ ษัท

7.

ประโยชน์ท่ ผี ูถ้ อื หุน้ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่ มทุ น
7.1 เงิน ที่ ได้ จากการออกหุ้ น กู้แปลงสภาพในครั้ งนี้ จะช่ ว ยเพิ ่มความแข็ง แกร่ งในโครงสร้ างทางการเงิน ของบริ ษัท
นอกจากนี้ บริ ษัทยั ง จะใช้ เงิ น ดัง กล่า วในการลงทุน เพื่ อขยายขอบเขตการประกอบธุ รกิ จอัน จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
รายได้ และผลกาไร ให้ กับบริ ษัท ในอนาคต ทั้ ง นี้ หากผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ดี ข้ นึ ผู้ ถือหุ้ น กู้ จะได้ รั บ
ประโยชน์ผ่านทางการจ่ายเงินปัน ผลของบริ ษัทให้ กับผู้ถือหุ้ นได้ ตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล
7.2 ผู้ ถื อหุ้ น กู้ แปลงสภาพที่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ แปลงสภาพเป็ น หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท จะมี สิ ท ธิ ได้ รั บเงิ น ปั น ผลจากการ
ดาเนินงานสุทธิ ใน การเข้ าร่ วมประชุ ม ผู้ถือหุ้น หรื อสิ ทธิอื่น ๆ เช่ นเดียวกับผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท เริ ่ม ตั้งแต่เ มื่อได้ ใ ช้
สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลง สภาพของบริ ษัท เป็ น หุ้นสามัญ ของบริ ษัท และมีร ายชื่ อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ที่ได้ จดทะเบียนต่อ กระทรวงพาณิชย์แล้ ว

8. รายละเอี ยดอื่ น ใดที่ จาเป็ น สาหรั บผู้ ถือหุ้ น เพื่ อใช้ ประกอบการตั ดสิ น ใจในการอนุมั ติ การเพิ ่ม ทุ น/จั ดสรรหุ้ น เพิ ่ม ทุ น
โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ ่ม เติม ปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญ ของข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของหุ้น กู้แปลงสภาพที่ ออก
ใหม่ ของบริ ษัท เอ็น ซี แอล อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล โลจิ ส ติ กส์ จากั ด (มหาชน) ให้ แก่บุค คลในวงจากั ด ซึ ่ง เป็ น ผู้ ล งทุ น
สถาบัน (เอกสารแนบท้ าย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดาเนนิการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จั ดสรรหุ ้ นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1. การประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่ 3/2563
13 กรกฎาคม 2563
2. กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิท ธิในการเข้ าร่ วมประชุ ม 29
29 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563 (Record Date)
3. ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2563
28 สิงหาคม 2563
4. ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จัดการมอบหมายจะเป็ น
ผู้กาหนด
5. จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2563 มีมติ
อนุมัติการเพิม่ ทุน
บริ ษัทขอรั บรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่ อ.............................................................กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริ ษัท
(นาย ……………………………………………… และ นางสาว ………………………………………………………)

