
 
 

                             บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ท่ี NCL-M 16/63 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 

เร่ือง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เร่ืองการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั 

(Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผูล้งทนุสถาบนั และ การก  าหนดวันประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 (แกไ้ข) 

เรียน   กรรมการผูจ้ัดการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติที่ส  าคัญ สรุปได้ดังน้ี  

1.  มีมติอนมุติัใหเ้สนอต่อที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ของ

บริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นผู้ลงทนุโดย

เฉพาะเจาะจงและบคุคลดังกลา่วไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการท  ารายการที่เ ก่ียวโยงกนั แบง่ ออกเป็น 3 ชุด รายละเอียดปรากฏตามในเอกสารแนบทา้ย 1 (สรุปสาระส  าคัญ

ข้อก  าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้แปลงสภาพ) ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนมุัติการ

มอบอ  านาจให ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่ คณะกรรมการ

บริษัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ  านาจใน การก  าหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือ

ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง สภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก  าหนด ซึ่งรวมถงึ

แต่ไมจ่  ากดัเพียงอ  านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) ก  าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้น กูแ้ปลงสภาพ ตาม

ความเหมาะสม ซึ่งรวมถงึแต่ไมจ่  ากดัเพียงข้อก  าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ วันที่ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญเพ่ือรองรับการแปลง สภาพของหุน้กู้แปลง

สภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณ และวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลง สภาพ ระยะเวลาในการใช้

สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถถ่อน ระยะเวลาไถถ่อน วันสิน้สดุของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หรือการก  าหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

เง่ือนไขการปรบัสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งตั้งที่ปรกึษาและบคุคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย) ที่ เก่ียวข้องกบัการติดต่อให้

ข้อมลู และย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใด ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ ตามที่เหน็สมควร   



 
 

(3) เจรจา ตกลง เข้าท  า แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมลู 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ  ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ

การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถงึการติดต่อ 

การย่ืน การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผล

การขาย และเอกสารต่าง ๆ  ต่อส  านักงานก  ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ 

และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย หุน้กูแ้ปลงสภาพฯ การน าหุน้สามญัเพ่ิมทนุจากการใช้สิทธิ

แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ   

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เ ก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้กูแ้ปลง สภาพ เพ่ือใหก้าร

ด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นส  าเรจ็ลลุว่ง 

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

30,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ จ านวน 144,038,062 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 122,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

3. มีมติอนมุติัใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ บริษัท ข้อ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี   

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  : 144,038,062.00 บาท (หนึ่งรอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นสามหม่ืนแปดพันหกสิบสองบาท)   

 แบง่ออกเป็น  :  576,152,248 หุน้  (หา้รอ้ยเจ็ดสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืนสองพันสองร้อยส่ี

สิบแปดหุน้)   

 มลูค่าหุน้ละ   :  0.25 บาท  (ย่ีสิบหา้สตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น      

 หุน้สามญั  :  576,152,248 หุน้ (หา้รอ้ยเจ็ดสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืนสองพันสองร้อยส่ี

สิบแปดหุน้)   

    หุน้บริุมสิทธิ      : - หุน้        (- หุน้)”   

 

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไมเ่กิน 

122,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส  าคัญของข้อก  าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหมข่องบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์

เนชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) ใหแ้ก ่AO Fund และแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) (เอกสารแนบทา้ย 1 และ 2 ตามล าดับ) 

5. มีมติรบัทราบการลาออกของกรรมการบริษัท / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และมีมติอนมุติัการแก้ไขอ  านาจกรรมการ

และข้อจ ากดัอ  านาจกรรมการ 

    เน่ืองด้วยนายวัญเทนันท ์เตชะมรกต กรรมการบริษัท / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ

บริษัท มีผลเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สง่ผลใหก้รรมการลดลง จาก 8 คน เหลือ 7 คน ดังน้ี  

 



 
 

1. พลเอกพอพล  มณีรินทร ์ (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ)  

2. นายกิตติ  พัวถาวรสกลุ (กรรมการ)  

3. นายพงศ์พันธ์ คงก  าเนิด  (กรรมการอิสระ) 

4. นางสาวเนติรดั สงัข์งาม  (กรรมการ) 

5. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้  (กรรมการ) 

6. นางจิตรมณี สวุรรณพูล (กรรมการอิสระ) 

7. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกลุ (กรรมการอิสระ)  

 

 และแกไ้ขกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ลดลงจาก 4 คน เหลือ 3 คน เป็นดังน้ี  

1. นายกิตติ  พัวถาวรสกลุ  

2. นางสาวเนติรดั สงัข์งาม  

3. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ 

กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส  าคัญของบริษัท 

 

6. มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ในวันศุกรท์ี่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

โดยถา่ยทอดสด ณ หอ้งประชุม ส  านักงานใหญ่  บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์ จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 

56/9-10  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

โดยก  าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 29 

กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

 วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
8 พฤษภาคม 2563 

 วาระที่ 2    พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหมข่องบริษัทต่อผูล้งทนุโดย
เฉพาะเจาะจงและเป็นบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกบับริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 300,000,000 บาท  

 วาระที่ 3    พิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 30,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 

จ านวน 113,538,062 บาท บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ จ านวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 122,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ เพ่ือรองรบัการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 วาระที่ 4    พิจารณาอนมุติัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง สภาพของหุน้กู ้             
แปลงสภาพที่ออกใหมข่องบริษัท  

 วาระที่ 5    พิจารณาอนมุติัแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท  

 วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

 



 
 

 

7. อนมุติัมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูร้ับมอบอ  านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการ

พิจารณาอนมุติัการแกไ้ข และ/หรือเพ่ิมเติมวาระการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 รวมทัง้แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง วัน เวลา 

สถานที่ ส  าหรบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งท  าให้การ

จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกลา่ว เพ่ือสง่ใหแ้กผู้ถื้อหุ้นที่จะต้องท  าภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้องเกิด

ความลา่ช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ท  าใหมี้ความจ าเป็นต้องแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงวันเวลาดังกลา่วตามความเหมาะสม 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

   ขอแสดงความนับถือ  
 

 (นายกิตติ  พัวถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



เอกสารแนบทา้ย 1 

สรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ 

ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชัน่แนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบนั 

 

หวัขอ้ รายละเอียด 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชัน่แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

สกุลเงิน บาท 

จ านวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้

แปลงสภาพท้ังหมด 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปน้ี 

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche I) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 50 ชุดย่อย ชุดละ 2.00 ล้านบาท  

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche II) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 50 ชุดย่อย ชุดละ 2.00 ล้านบาท  

(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย แบ่ง

ออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 2.50 ล้านบาท 

เง่ือนไขการออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามล าดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลง

สภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของ

บริษัทในแต่ละคราว ท้ังน้ีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบังคับ

ก่อนซึง่ได้แก่ การได้รับอนุญาตจากส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

ท้ังน้ีก าหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ครบจ านวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ี

ยังไม่ออกโดยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท 

อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 

การช าระคืนเงินต้น ช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ หุ้น กู้

แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ก่อนวันครบก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ

ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด 

ท้ังน้ีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี

จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เก่ียวข้อง 

รวมถึงการขออนุญาติจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



อัตราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ไม่ต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ี

ต า่กว่าราคาตลาดตามทก ีา่หนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ราคาตลาดค านวณจากราคาถัว

เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ

ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลง

สภาพหุ้นกู้ท้ังน้ีราคาถ่ัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซื้ อ

ขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion 

Price)”)  อย่างไรกต็ามถ้าราคาแปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของ หุ้น

ของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิม่เติมในลักษณะท่ีท าให้การค านวณหุ้นท้ังหมดท่ี 

จะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

หมายเหตุ :   

- หากหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกก าหนดราคา

แปลงสภาพต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด 

ณ วันท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่ เกิน 15 วันท าการ

ติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ ท้ังน้ีราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณ การซื้ อขายในแต่ละวันท าการ

ติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าท่ีห้ามมิให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ท่ีใช้สิทธิ

แปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท้ังหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้

ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ีผู้

ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ลงทุนจึงจะ

สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น

ท้ังหมดท่ีถูกสั่งห้ามขาย ท้ังน้ี ตาม หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิม่ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

- ในกรณีท่ีบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่

เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิม่เติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ท่ี บริษัท 

จะต้องออกหุ้นใหม่เพิม่เติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ**” 

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลง

สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจาก

วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุ หุ้น กู้

แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ 

122,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ 

บริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิ

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพน้ันท้ังจ านวน) 



ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด

จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธแปลงสภาพน้ีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริ ษัท

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะน้ัน 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในคร้ังน้ีเข้าข่ายเป็นการ เสนอ

ขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561 เร่ือง การขอ อนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2561”) ดังน้ัน การโอน

หุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลง สภาพ ต้องมีลักษณะท่ีไม่ท าใ ห้

จ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในวงจ ากัดเกิน กว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 

เดือนใด ๆ ในการนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นจะต้องนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพท้ังหมดท่ีเสนอขายในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะ ได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขาย หุ้น กู้

แปลงสภาพท่ีออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้น กู้แปลงสภาพมาจากผู้ ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็

ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี แท้จริงเท่าน้ัน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจัดสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 

Fund (AO Fund) และ  Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ ่ง เ ป็นผู้ ลง ทุ น

สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามของผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่

พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดคร้ังน้ีเป็นไปตาม

ข้อก าหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 

เหตุการณ์ท่ีบริษัทจะต้องออก

หุ้นใหม่เพิม่เติมเพ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพ 

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ัน จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง

สภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ท้ังน้ีการพิจารณา

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคา

ตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปน้ี Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยท่ี  

Po = ราคาหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึ ่งเท่ากับ 0.7729 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง 

น า้หนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการ 

ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ หุ้น 

คร้ังท่ี 1/2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้ สิท ธิ 

แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันท่ี 19 มิถุนายน 

2563 ถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563   



PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยท่ี  

PE = ((Po*Qo) + (Pe*Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึง่เท่ากับ 454,152,248 หุ้น  

Qe = จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหนุ้ท่ี 

จัดสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุ้น  

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย 

สมมติให้เท่ากับ Po ซึง่เท่ากับ 0.6956 บาทต่อหุ้น  

ดังน้ัน  

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%  

  

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง 

จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.12 ซึง่เป็นกรณีท่ีบริษทัออก 

และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากท่ีสุดท่ีราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ 

ราคา Po 

 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตร 

ต่อไปน้ี  

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยท่ี 

Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึง่เท่ากับ 454,152,248 หุ้น  

Qe = จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหนุ้ท่ี 

จัดสรรไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุ้น  

Control Dilution = 122,000,000 /  ( 454,152,248 +  122,000,000)                           

= ร้อยละ 21.17  

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทท้ัง 

จ านวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ ถือหุ้นจะคิดเป็น 

อัตราร้อยละ 21.17 

ข้อมูลเพิม่เติมอ่ืน ๆ รายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลง

สภาพเบ้ืองต้น ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ใน ข้อก าหนด

และเง่ือนไขส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 



เอกสารแนบทา้ย 2 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชัน่แนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)   

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

 

ข้าพเจ้า บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการเพิม่ทุนและจัดสรร

หุ้นเพิม่ทุนดังต่อไปน้ี  

1. การเพ่ิมทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 30,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062.00 บาท  

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 144,038,062.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จ านวน 122,000,000 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 30,500,000.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลักษณะดังน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม  

(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ 

ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 122,000,000 0.25 30,500,000 

หุ้นบุริมสิทธ์ิ - - - 

 แบบมอบอ านาจท่ั วไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธ์ิ - - - 

 

ท้ังน้ี  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเท่ากับ 113,538,062.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

จ านวน 113,538,062.00 บาท  

 

2. การจัดสรรหุน้เพ่ิมทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ อตัราส่วน  

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย  

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ และช าระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

Advance 

Opportunities 

Fund (“AO 

Fund”) แ ล ะ 

Advance 

122,000,000 

หุ้น 

อัตราแปลงสภาพ 

เท่ า กั บ จ าน ว น 

เงินต้นของ หุ้น กู้ 

แปลงสภาพหาร 

ด้ วยร าคาแปลง 

ไม่ต ่า กว่ า ร้อ ย 

ล ะ  90 ข อ ง 

ร า ค า ต ล า ด 

(ร า ค า แป ล ง 

สภาพ) 

จ ะ ก า ห น ด

ภายหลัง โปรด

พิจารณาหมาย 

เหตุข้อท่ี 3 

เพ่ือรองรับการใช้ สิท ธิ

แปลงสภ าพของ หุ้น กู้

แปลงสภาพซึ ่ง เสนอขาย

ให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด 

ซึ ่ง เป็นผู้ ลงทุนสถาบัน 



Opportunities 

Fund 1 (“AO 

Fund 1”)   

(โปรดพิ จารณ า

หมายเหตุข้อท่ี 2) 

สภาพ (โปรดพิ จารณ าหมาย 

เหตุ ข้อ ท่ี  1  แ ละ สรุ ป 

ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง 

ข้อก าหนดและ เง่ือนไข

ของ หุ้น กู้  แปลงสภาพ

ตาม เอกสารแนบท้าย 

1) 

หมายเหตุ:  

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอ

ขายรวมไม่ เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ ่ง เป็นผู้ ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance 

Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 

(“ประกาศท่ี ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาด ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท้ังน้ี ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จะไม่ต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ท้ังน้ีราคาถ่ัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื้ อขาย

ในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) อย่างไรกต็ามถ้าราคา

แปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะทท ีา่

ให้การค านวณหุ้นท้ังหมดท่ีจะออกในมูลค่าท่ีตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ ่งจ ากัดความรับผิดท่ีได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์

แมน AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

ก ากับดูแลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การ

ลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดย ลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาด

เลก็และขนาดกลางซึง่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหา

แหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพ่ือเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตาม

วัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ี AO Fund และ AO Fund 1  ยังเป็นกองทุนท่ีได้มีการลงทุนในตราสารหุ้น

กู้แปลงสภาพท่ีออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ มากกว่า 10 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้น

มา  

บริษัท ซิ โก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์  จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้ จัดการ 

กองทุนของ AO Fund ซึง่เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ และ ข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต



จากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้ง จาก AO Fund 

และ AO Fund 1  ให้เป็นผู้ จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  ดังน้ัน AO 

Fund และ AO Fund 1  จึงเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ืองการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนราย

ใหญ่ และการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดคร้ังน้ีเป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศท่ี 

ทจ. 17/2561  

3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในคณะกรรมการบริษัท หรือ 

กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด 

รายละเอียด แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือให้ 

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตาม

ความเหมาะสม ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีออกหุ้นกู้แปลง สภาพ 

มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้ แปลง

สภาพ อัตราดอกเบ้ีย การค านวณและวิธีการช าระดอกเบ้ีย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลา ในการใช้

สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้ นสุดของการใช้สิทธิแปลง สภาพ วิธีการจัดสรรหุ้น กู้แปลง

สภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพ่ือรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ แปลง

สภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ   

(2) การแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเก่ียวข้องกับการ ติดต่อ

ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ีเหน็สมควร  

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการ 

ติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ การน าหุ้นสามัญ เพิ่ม

ทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  

(4) ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพ่ือให้การ 

ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ข้างต้นส าเร็จลุล่วง  

ท้ังน้ีความส าเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้ึนอยู่กับเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

รวมถึงการท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ท่ีส าเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและการ ด าเนินงานของบริษัท

ซึง่รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้าน การป้องกันและปราบปราม



การฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) 

และมาตรการลงโทษ (Sanctions)   

กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวท้ิง 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแ้ก่ ประเภท 

หลักทรพัย ์

จ านวนหุน้ รอ้ยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สทิ ธิ

ของ ใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุ้นเพิม่ทนุ

ท่ีโอน สิทธิได้ 

หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   

ก าหนดวันประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยถ่ายทอดสด ณ ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 

ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  โดย   

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ สิทธิเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2563 ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)   

4.1.  บริษัทจะจดทะเบียนเพิม่ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท 

ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 

มีมติอนุมัติ ให้เพิม่ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

4.2. บริษัทจะยื่นขอจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 

ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

4.3.  บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์เอม็เอไอหรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะน้ัน  



4.4. บริษัทจะด าเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องภายหลังจากท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใชสิ ทธิแปลงสภาพหุ้นกู้

แปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)  

  

5. วตัถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม   

 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในคร้ั งน้ี มี

วัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังน้ี 

วตัถุประสงค์ของการใชเ้งิน จ านวนเงินทุนท่ีจะน าไปใช ้

โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใชเ้งิน 

1. คืนหน้ีเงินกู้ธนาคารและปลดหลักประกัน 100,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

2. ลงทุนในโครงการโลจิสติกส์ และ/หรือเงินทุน

หมุนเวียน ส าหรับบริษัทและ บริษัทในเครือ 

200,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

 

6. ประโยชนท่ี์บริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุน้เพ่ิมทุน   

6.1   บริษัทจะสามารถเพิม่ความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินและมีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการ

ขยาย ธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ   

6.2   เพ่ือเพิม่ความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท   

 

7. ประโยชนท่ี์ผูถ้อืหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุน้เพ่ิมทุน  

7.1   เงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคร้ังน้ี จะช่วยเพิ่มความแขง็แกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพ่ือขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้า ง

รายได้และผลก าไร ให้กับบริษัทในอนาคต ท้ังน้ี หากผลการด าเนินงานของบริษัทดี ข้ึน ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้รับ

ประโยชน์ผ่านทางการจ่ายเงินปัน ผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2   ผู้ ถือหุ้น กู้แปลงสภาพท่ีได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้ รับเงินปันผลจากการ

ด าเนินงานสุทธิใน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เม่ือได้ใช้

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง สภาพของบริษัท เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นของบริษัท ท่ีได้จดทะเบียนต่อ กระทรวงพาณิชย์แล้ว   

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออก 

ใหม่ของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ ่งเป็นผู้ ลงทุน

สถาบัน (เอกสารแนบท้าย 1) 

 



 9.   ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2563 13 กรกฎาคม 2563 

2. ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 29 

กรกฎาคม 2563 (Record Date) 

29 กรกฎาคม 2563 

3. ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 28 สิงหาคม 2563 

4. ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลท่ี 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

กรรมการผู้ จัดการมอบหมายจะเป็น 

ผู้ก าหนด 

5. จดทะเบียนเพิม่ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีท่ีประชุม 

วสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 มีมติ 

อนุมัติการเพิม่ทุน 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  

  

  

                                     ลายมือช่ือ.............................................................กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท  

     (นาย ……………………………………………… และ นางสาว ………………………………………………………) 
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