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สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงือ่นไขของหุน้กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ 

ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นชั่นแนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) 
สกลุเงิน บาท 
จ านวนตน้เงินรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้
(1)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 (Tranche I) มีมลูคา่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบง่ ออกเป็น 

50 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.00 ลา้นบาท  
(2)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 (Tranche II) มีมลูคา่ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท โดยแบง่ ออกเป็น 

50 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.00 ลา้นบาท  
(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย แบ่ง

ออกเป็น 40 ชดุยอ่ย ชดุละ 2.50 ลา้นบาท 
เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุน้กู้แปลง
สภาพไดใ้นแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความตอ้งการใชเ้งินของ
บรษัิทในแตล่ะคราว ทัง้นีก้ารออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอยูภ่ายใตค้วามส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อน
ซึง่ไดแ้ก่ การไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถงึขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทั้งนีก้  าหนดใหร้ะยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หากบริษัทมิไดอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพครบ
จ านวนภายใน 1 ปี บรษัิทอาจขอมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ียังไม่
ออกโดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินของบรษิัท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแตล่ะชดุ 
การช าระคืนเงินตน้ ช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชดุ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพแตล่ะชดุโดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
สทิธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บรษิัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้
การไถถ่อนหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกใน
แต่ละคราว โดยปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการขอ
อนญุาตจิากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
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ราคาแปลงสภาพ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด จงึไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่า
กว่าราคาตลาดตามทก ี่าหนดในประกาศท่ี ทจ. 72/2558 ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ีย
ถว่งน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่
เกนิ 15 วนั ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูท้ัง้นีร้าคา
ถั่วเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายในแตล่ะวนัท าการ
ติดต่อกนั (“ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพลอยตวั (Floating Conversion Price)”)  อย่างไรก็ตามถา้
ราคาแปลงสภาพท่ีค านวณขา้งตน้ต ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิทั บรษัิทจะตอ้งออกหุน้
ชดเชยเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีท าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดท่ี จะออกในมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นไปตาม
ราคาแปลงสภาพ 
หมายเหต ุ:   

- หากหุน้สามญัท่ีเกดิจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถกูก าหนดราคาแปลง
สภาพต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัท่ีใชส้ิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วนัท่ี
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวันท่ีผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพ หุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจาก
ราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปริมาณ การซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกัน) บริษัทมีหนา้ท่ี
หา้มมิให ้AO Fund และ AO Fund 1 (“ผูล้งทนุ”) ท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าวทัง้หมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูล้งทนุไดร้บัหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ
ดงักล่าว (Silent Period) โดยภายหลงัจากวันท่ีผูล้งทุนไดร้บัหลักทรพัยแ์ปลงสภาพครบ
ก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทนุจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่ว ได้
ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่ งห้ามขาย ทั้งนี ้ ตาม หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

- ในกรณีท่ีบริษัทออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่เพียงพอ 
บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “เหตกุารณท่ี์ บริษัท จะตอ้งออกหุน้
ใหม่เพิ่มเตมิเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพ**” 

ระยะเวลาการใชสิทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพได้ทุกวันนับจาก
วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 1 สปัดาห ์

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 

122,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 21.17 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บริษัท
ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพ
หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ทัง้จ านวน) 
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ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกดิ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธแปลงสภาพนีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรพัยท่ี์หุน้สามัญของบริษัทเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนัน้ 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการ เสนอขาย
ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 17/2561 เรื่อง การขอ อนญุาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 14/2561”) ดงันัน้ การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุน้กูแ้ปลง สภาพ ตอ้งมีลกัษณะท่ีไม่ท าใหจ้ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภาพท่ีเสนอขายในวงจ ากดัเกิน กวา่ 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนบัจ านวน
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้งต้นจะตอ้งนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดท่ีเสนอขายใน
วงจ ากัด (ไม่ว่าจะ ไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ หรือ
ไดร้ับโอนหุ้น กูแ้ปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อหุ้นกู้แป ลง
สภาพท่ี แทจ้รงิเท่านัน้ เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจดัสรร จดัสรรต่อบุคคลในวงจ ากดัในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแ้ก่ Advance Opportunities Fund 
(AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผูล้งทุนสถาบันตาม
นัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท่ี์ กจ. 
4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนราย
ใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดัครัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 
และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 

เหตกุารณท่ี์บรษัิทจะตอ้งออก
หุน้ใหม่เพิ่มเตมิเพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลงการใชส้ิทธิแปลง
สภาพ 

บรษัิทอาจด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ โดยอาศยัมติอนุมตัิ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือเลือกท่ีจะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แปลง
สภาพตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกูแ้ปลง
สภาพจากกรณีท่ีบริษัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บันกัลงทุน ทัง้นีก้ารพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
(1) การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรต่อไปนี ้Price Dilution 

= (Po - PE) / Po  
โดยท่ี  
Po = ราคาหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 0.7729 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วง น า้หนกั
ของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วันท าการ ติดต่อกัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ แปลงสภาพ
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ของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 ถงึวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2563   
PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยท่ี  
PE = ((Po*Qo) + (Pe*Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดมิ ซึง่เทา่กบั 454,152,248 หุน้  
Qe = จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหนุท่ี้ จดัสรร
ไวเ้พ่ือรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุน้  
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย 
สมมตใิหเ้ทา่กบั Po ซึง่เทา่กบั 0.6956 บาทตอ่หุน้  
ดงันัน้  
PE = (0.7729 x 454,152,248) + (0.6956 x 122,000,000) / (454,152,248 + 
122,000,000)  
PE = 0.7566 บาทตอ่หุน้  

 

Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.7729 – 0.7566) / 0.7729 = 2.12%  
  
ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิททัง้ จ านวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 2.12 ซึ่งเป็นกรณีท่ีบริษทัออก และเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากท่ีสดุท่ีราคาแปลงสภาพเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 
 

(2) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ตอ่ไปนี ้ 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยท่ี 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดมิ ซึง่เทา่กบั 454,152,248 หุน้  
Qe = จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหนุท่ี้ จดัสรร
ไวเ้พ่ือรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 122,000,000 หุน้  

Control Dilution = 122,000,000 / (454,152,248 + 122,000,000) = รอ้ยละ 21.17  
ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัททัง้ จ านวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ของผูถื้อหุน้จะคิดเป็น อตัรารอ้ยละ 
21.17 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิอื่น ๆ รายละเอียดท่ีระบุไว้ขา้งตน้เป็นสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กู ้แปลง
สภาพเบือ้งตน้ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไวใ้น ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 


