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แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
  

ขา้พเจา้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษัิท 

ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเพิ่มทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 30,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062.00 บาท  เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ านวน 144,038,062.00 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 122,000,000 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท รวม 30,500,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม  
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค ์ใน
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 122,000,000 0.25 30,500,000 
หุน้บรุมิสิทธ์ิ - - - 

 แ บ บ ม อบ อ า น า จ ทั่ ว ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธ์ิ - - - 

ทัง้นี ้ ปัจจุบนับรษัิทมีทนุจดทะเบียนเป็นจ านวนเทา่กบั 113,538,062.00 บาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 

113,538,062.00 บาท  
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ อัตราส่วน  
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

Advance 
Opportunities Fund 
(“AO Fund”) แ ล ะ 
Advance 
Opportunities Fund 
1 (“AO Fund 1”)   
(โป ร ด พิ จ า ร ณ า
หมายเหตขุอ้ที่ 2) 

122,000,000 หุน้ อัต ราแปลงสภาพ 
เท่ากับ จ  านวน เงิน
ต้นของหุ้นกู้ แปลง
สภาพหาร ดว้ยราคา
แปลง สภาพ 

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ย ละ 
90 ข อ ง  ร า ค า
ตลาด (ราคาแปลง 
สภาพ) 

จะก าหนดภายหลั ง 
โปรดพิจารณาหมาย 
เหตขุอ้ที่ 3 

เพื่อรองรับการใช ้สิทธิแปลง
สภาพของ หุน้กู้แปลงสภาพ
ซึ่ง เสนอขายใหแ้ก่ บุคคลใน
วงจ า กั ด  ซึ่ ง  เป็ น ผู้ ล งทุ น
สถาบนั (โปรดพิจารณาหมาย 
เ ห ตุ ข้ อ ที่  1  แ ล ะ ส รุ ป 
สาระส าคัญของ ข้อก าหนด
และ เงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลง
สภาพตาม เอกสารแนบทา้ย 
1) 
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หมายเหต:ุ  

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา

อนมุตัิการ ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหมข่องบรษัิท (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) โดยมีมลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 

300,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO 

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

จ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามนิยามขอ้ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.

17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและ การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคล

ดงักลา่วไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด ทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด

ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษัิทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 7 วนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 

15 วนั ท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถั่วเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ค านวณจาก

ราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating 

Conversion Price)”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่ค  านวณขา้งตน้ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นของบริษัท บริษัท

จะตอ้งออกหุน้ชดเชยเพ่ิมเติมในลกัษณะทท ี่าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดท่ีจะออกในมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลง

สภาพ 

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากดัความรบัผิดที่ไดร้บัยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน 

AO Fund และ AO Fund 1  ถกูจดัโครงสรา้งใหเ้ป็นกองทนุรวมที่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัของหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูลเรือ่ง

การเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถปุระสงคก์ารลงทนุระยะปานกลาง

ถึงระยะยาว โดย ลงทนุผ่านตราสารทางการเงินเพื่อใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินใหก้บับรษัิทขนาดเล็กและขนาดกลางซึง่จด

ทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลยทุธก์ารลงทนุของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจดัหาแหลง่เงินทนุใหแ้ก่บรษัิทตา่งๆ 

เพื่อเป็นเงินทนุ หมนุเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถปุระสงคก์ารปรับโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้

AO Fund และ AO Fund 1  ยงัเป็นกองทุนที่ไดม้ีการลงทุนในตราสารหุน้กู้แปลงสภาพที่ออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจด

ทะเบียนในตลาด หลกัทรพัยฯ์ มากกวา่ 10 บรษัิทตัง้แตปี่ 2554 เป็นตน้มา  

บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ัดการ กองทุน

ของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์และ ขึน้ทะเบียนเป็นบรษัิทจดัการกองทนุรบัอนญุาตจากธนาคาร

กลางของสงิคโปร ์(Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ไดร้บัการแตง่ตัง้ จาก AO Fund และ AO Fund 1  

ใหเ้ป็นผูจ้ดัการลงทนุและประเมินการลงทนุทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  ดงันัน้ AO Fund และ AO Fund 1  

จึงเป็น ผูล้งทนุสถาบนั ตามนยัของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 4/2560 

เรื่องการก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย หุน้กูแ้ปลง

สภาพในวงจ ากดัครัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561  
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3. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในคณะกรรมการบริษัท หรือ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด 

รายละเอียด แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อให ้เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ ตามความ

เหมาะสม ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลง สภาพ มูลคา่ที่ตรา

ไวข้องหุน้กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญเพื่อรองรบัการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตรา

ดอกเบีย้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลา ในการใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิแปลง สภาพ วิธีการจดัสรรหุน้ กูแ้ปลงสภาพ หรือการก าหนด

เหตุการณท์ี่บริษัท ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบั การเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิ แปลงสภาพ เง่ือนไขการปรบัสิทธิ

แปลงสภาพ   

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย) ที่เ ก่ียวขอ้งกับการ ติดต่อให้

ขอ้มลู และยื่นเอกสารหลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการ ออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงาน

ผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อ การยื่น การ

แกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และ

เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ การน าหุน้สามญั เพิ่มทนุจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพ

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ 

ด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง  

ทัง้นีค้วามส าเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพขึน้อยู่กับเง่ือนไขต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง

รวมถึงการท าการสอบทานขอ้มลู (Due Diligence) ที่ส  าเรจ็ลลุว่งของ AO Fund ในธุรกิจและการ ด าเนินงานของบริษัทซึ่ง

รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการท าการสอบทานขอ้มลู (Due Diligence) ในดา้นนโยบายดา้น การป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และ

มาตรการลงโทษ (Sanctions)   

กรณีที่มีเศษเหลอืจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วทิง้ 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท 
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใช้สทิธิของ ใบ
แสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนทุี่โอน สิทธิได ้

หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 

3. ก าหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดย

ถ่ายทอดสด ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิ 12/1 แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร  โดย   

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียน (Record Date) เพื่อก าหนดรายช่ือผูส้ิทธิเขา้รว่มการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

1/2563 ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)   

4.1.  บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ ตลอดจนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท ต่อ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 มีมติ

อนมุตัิ ใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิท  

4.2. บรษัิทจะยื่นขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายใหผู้ล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงไมเ่กิน 10 ราย ใน

รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตอส่  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

4.3.  บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ เพื่อพิจารณารบัหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอหรอืตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยูใ่นขณะนัน้  

4.4. บรษัิทจะด าเนินการยื่นขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น

หุน้ สามญัของบรษัิท (ถา้มีการใชส้ทิธิดงักลา่ว)  

  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม   

 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหแ้ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์

การใชเ้งิน ดงันี ้
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วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิ จ านวนเงนิทุนที่จะน าไปใช้ 
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. คืนหนีเ้งินกูธ้นาคารและปลดหลกัประกนั 100,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 
2. ลงทนุในโครงการโลจิสติกส ์และ/หรือเงินทุน

หมนุเวียน ส าหรบับรษัิทและ บรษัิทในเครอื 
200,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   

6.1   บริษัทจะสามารถเพิ่มความแข็งแกรง่และเสถียรภาพทางการเงินและมีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยาย 

ธุรกิจของบรษัิทในอนาคต และ   

6.2   เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ของโครงสรา้งทนุของบรษัิท   

 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1   เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสรา้งทางการเงินของบริษัท 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัจะใชเ้งินดงักลา่วในการลงทนุ เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอนัจะช่วยเสริมสรา้งรายได้

และผลก าไร ใหก้ับบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้หากผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึน้ ผูถื้อหุน้กูจ้ะไดร้บัประโยชนผ์่าน

ทางการจ่ายเงินปัน ผลของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2   ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จะมีสทิธิได้รบัเงินปันผลจากการด าเนินงานสทุธิ

ใน การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หรอืสทิธิอื่น ๆ เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท เริม่ตัง้แตเ่มื่อไดใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กู้

แปลง สภาพของบริษัท เป็นหุน้สามญัของบริษัท และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ที่ไดจ้ด

ทะเบียนตอ่ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้   

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออก ใหม่ของ

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นผูล้งทนุสถาบนั (สิ่งที่สง่มา

ดว้ย 2) 

 

 9.   ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 3/2563 13 กรกฎาคม 2563 
2. ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ                 

29 กรกฎาคม 2563 (Record Date) 
29 กรกฎาคม 2563 

3. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 28 สงิหาคม 2563 
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4. ระยะเวลาการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบคุคลที่ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ 

กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายจะเป็น 
ผูก้  าหนด 

5. จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีที่ประชมุ 
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 มมีติ 

อนมุตัิการเพิ่มทนุ 
 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

  

   …………………………       ………………………….. 

    (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ)        (นางสาวเนติรดั สงัขง์าม)  

          กรรมการบรษัิท               กรรมการบรษัิท 


