บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 11/60
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อการแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ยกเลิกการปิ ดสมุดทะเบียน NCL-W2 และกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนลโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติที่สาคัญดังรายละเอียดต่อไปนี ้
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัท รุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวม
จานวนไม่เกิน 64,650,000 หน่วย และได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 70,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 17,500,000 บาท และให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น 2 ส่วน คือ (1) เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทรุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”) จานวน 64,650,000 หุ้น และ (2) เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จานวน 5,350,000 หุ้น
โดยบริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของ
บริ ษัท รุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”) และกาหนดให้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มี
สิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาการคานวณการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCLW1”) ตามรายละเอียดวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCL-W1”) ซึ่งกาหนดให้ คานวณโดยใช้ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เลขทะเบียน บมจ./ Registration No: 0107556000434
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 473-7330-40 โทรสาร (662) 473-7329
56/9-10 Soi Taksin 12/1, Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Tel: (662) 473-7330-40 Tax: (662) 473-7329

คือระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 พบว่าจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องใช้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
มีจานวนประมาณ 6,300,000 หุ้น โดยที่จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ มีจานวนเพียง 5,350,000 หุ้น
ซึง่ จานวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการปรับสิทธิ ฝ่ ายบริ หารจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและมีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการยกเลิกการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2560 และการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ในวันที่
16 พฤษภาคม 2560
2. อนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขรายละเอียดของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
NCL-W2 ในเรื่ องเกี่ยวกับจานวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
เรื่อง

เงื่อนไขเดิม

เงื่อนไขใหม่

จานวนที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 64,650,000 หน่วย

ไม่เกิน 63,650,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ

ไม่เกิน 64,650,000 หุ้น (มูลค่าที่

ไม่เกิน 63,650,000 หุ้น (มูลค่าที่

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)

ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ใน

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญ

อัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย

แสดงสิทธิ 1 หน่วย

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

1 มิถนุ ายน 2560

30 มิถนุ ายน 2560

กาหนดการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้

สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2

สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2

ครัง้ โดยจะสามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก

ครัง้ โดยจะสามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก

ได้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ได้ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ

และวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้

วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะ

สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญ

ตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมี

แสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน

อายุครบ 12 เดือน

เรื่อง

เงื่อนไขเดิม

เงื่อนไขใหม่

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution)
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ้น (Price Dilution)
3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
(EPS Dilution)
จานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับหากมี
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังจ
้ านวน

ร้ อยละ 13.40

ร้ อยละ 13.16

ร้ อยละ 3.67

ร้ อยละ 4.19

ร้ อยละ 0.00

ร้ อยละ 0.00

ไม่เกิน 96,975,000 บาท

ไม่เกิน 95,475,000 บาท*

* ทังนี
้ ้สัดส่วนเงินเพิ่มทุน (หากมีผ้ ใู ช้ สิทธิทงจ
ั ้ านวน) ที่ได้ น้อยลงตามเงื่อนไขใหม่นัน้ ไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หมายเหตุ: ทังนี
้ ้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม
เปลีย่ นแปลง อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทังมี
้ อานาจในการ เปลีย่ นแปลงวิธีการ
จัดสรรหุ้นใหม่ จานวนที่ออกและเสนอขาย จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและรายละเอียดในเรื่ องอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม เว้ นแต่เงื่อนไขอื่น ๆ ข้ อ 4 ตามที่ระบุไว้ ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
“รายละเอียดเบื ้องต้ นของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนลโลจิ
สติกส์ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)”
3. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 70,000,000 หุ้น ดังนี ้
เรื่อง
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขใหม่
1) เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลง
64,650,000 หุ้น
สภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)
2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
5,350,000 หุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท
รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

63,650,000 หุ้น

6,350,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 “แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)”
4. อนุมตั ิให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถนุ ายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้ องประชุม
บางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ 10120 โดยกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
วำระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงแก้ ไขการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
วำระที่ 3 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงแก้ ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วำระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 1
รำยละเอียดเบือ้ งต้ นของกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่ วน
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ” หรื อ
“NCL-W2”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 63,650,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 63,650,000 หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)

:

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวม
จานวนไม่เกิน 63,650,000 หน่วย ในกรณีที่มเี ศษของใบสาคัญแสดงสิทธิต่า
กว่า 1 หน่วยให้ ปัดทิ ้ง
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

30 มิถนุ ายน 2560

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0.00 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขาย

:

เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นบั จากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

12 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

:

1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้ นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กาหนดการใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 2 ครัง้ โดย
จะสามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรกได้ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือนนับจาก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลือ่ นเป็ นวัดทาการสุดท้ ายก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ

ระยะเวลาแสดงความจานงในการ

:

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
จะต้ องแจ้ งความจานงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้

ใช้ สทิ ธิ

และกาหนดให้ การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย มีระยะเวลาแจ้ งความจานงไม่น้อยกว่า
15 วัน ก่อนวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก

:

การใช้ สทิ ธิ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น

บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

:

หุ้นสามัญใหม่ทเี่ กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิ
และฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าของ
บริ ษัททุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
เนื่องจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไร
ก็ตาม กรณีที่มีการใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ านวนโดยบุคคลอื่นที่มใิ ช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 13.16 โดยมีสตู รการคานวณ
ดังนี ้

Control Dilution

= [Qw / (Qo + Qw)]

โดยที่
Qo = จานวนหุ้นชาระแล้ วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น
Qw = จานวนหุ้นที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 63,650,000 หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution

= [63,650,000 / (420,000,000 + 63,650,000)]
= 13.16%

:

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หาก
มีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนี ้ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุ้นประมาณร้ อยละ 4.19 โดยมีสตู รคานวณดังนี ้
Price Dilution

= [(Po – Pnew) / Po]

โดยที่
Po = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 15 วันทาการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เท่ากับ 2.20 บาท
Pnew = ราคาตลาดภายหลังการใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ านวน = 2.108 บาท
= [(Po x Qo) + (Pw x Qw)] / (Qo + Qw)
Qo = จานวนหุ้นชาระแล้ วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น
Pw = ราคาใช้ สทิ ธิ 1.50 บาทต่อหุ้น
Qw = จานวนหุ้นที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 63,650,000 หุ้น
ดังนัน้
Price Dilution

= [(2.20 – 2.108) / 2.20]
= 4.19%

:

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หาก
มีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนี ้ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกาไรประมาณร้ อยละ -0- โดยมีสตู รการคานวณดังนี ้
EPS Dilution
โดยที่

= [(EPSo – EPSx) / EPSo]

กาไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ -0- บาท
EPSo = กาไรสุทธิตอ่ หุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ -0- บาท
(มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)
EPSx = กาไรสุทธิตอ่ หุ้นหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ N.A.
บาท
EPS Dilution = N.A.
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ เมือ่ เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชน
ทัว่ ไปในราคาที่ตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหม่
โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
หลังจากชาระภาษี แล้ ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1 ถึงข้ อ 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้ อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ
และราคาใช้ สทิ ธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการ
1) กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอืน่ ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนือ่ งกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลา
ในการใช้ สทิ ธิ วันสิ ้นสุดของการใช้ สทิ ธิ
2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) ดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้
4) พิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง อันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทังมี
้ อานาจในการ
เปลีย่ นแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นใหม่ จานวนที่ออกและเสนอขาย จานวนหุ้น
ที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงราคา
และอัตราการใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 2
(F 53-4)
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 9 พฤษภำคม 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้
ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 140,000,000 บาท เป็ น 157,500,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 17,500,000 บาท โดยเป็ นการ
เพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น

70,000,000

มูลค่าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

0.25

17,500,000

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ แก้ ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท มูลค่ารวม 17,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รำยละเอียดกำรจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน

ราคาขาย

วัน เวลา จอง

(เดิม : ใหม่)

(บาทต่อหุ้น)

ซื ้อ และชาระ

หมายเหตุ

เงินค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ

63,650,000

6.6 : 1

แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดง

ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่
1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ

-

(ราคาใช้ สทิ ธิ

สิทธิของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ

0.00 (ศูนย์บาท)
1.50 บาทต่อหุ้น)

6,350,000

-

-

-

ดูหมายเหตุ 1

หมายเหตุ :
1) มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มี
อานาจในการพิจารณากาหนดแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์
2.2 กำรดำเนินกำรของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
หากในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เมื่อคานวณแล้ วมีเศษเกิดขึ ้นให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้ง และในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวมีการเปลี่ ยนแปลงอัตราและราคาการใช้ สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงั กล่าวทาให้ เกิดเศษของจานวนห้ นที่
จะได้ รับตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษของจานวนหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
3. กำหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถนุ ายน 2560 เวลา 10.0012.00 น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ
10120 และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม
มาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขกำรขออนุญำต
- ไม่มี 5. วัตถุประสงค์ ของกำรเพิ่มทุนและกำรใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ มเี งินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรื อการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอนาคต
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับผู้
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทังหมดของบริ
้
ษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
8. รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจในกำรขออนุมตั ิกำรเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี 9. ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรในกรณีท่ คี ณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขันตอนการด
้
าเนินการ
วัน/เดือน/ปี
1.

คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9 พฤษภาคม 2560

2.

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์

9 พฤษภาคม 2560

3.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่

23 พฤษภาคม 2560

1/2560
4.

ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุม

24 พฤษภาคม 2560

วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
5.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560

12 มิถนุ ายน 2560

6.

กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2

22 มิถนุ ายน 2560

7.

ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

23 มิถนุ ายน 2560

NCL-W2

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
.........................................................

.........................................................

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

