บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 16/60
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน
สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพมหานคร โดยมี ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 89 ราย และจานวนหุ้นที่นบั รวมกันทังสิ
้ ้น 284,968,776
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.849 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดยที่ประชุมได้ มีมติ
ดังต่อไปนี ้ :1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย

284,939,976

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม
งดออกเสียง

284,939,976
-

เสียง

2. มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) ดังนี ้
2.1 มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทรุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”)
ในเรื่ องเกี่ยวกับจานวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง จากเงื่อนไขเดิม เพื่อ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวน 64,650,000 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นเงื่อนไขใหม่คือ อนุมตั ิออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ

หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) จานวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมถึ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจาเป็ นและ
สมควรเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ รวมทัง้ มี อ านาจในการ เปลี่ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจานวนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2
และรองรั บการปรั บสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ ที่จะส่งผลจานวนหุ้นที่
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีผ้ ูถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุมออก
เสียงคัดค้ านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธินี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย

284,966,076

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

284,966,076

2.2 มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ
บริ ษั ท รุ่ น ที่ 2 (“NCL – W2”) จากเงื่ อ นไขเดิม จ านวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จานวน 5,350,000 หุ้น เป็ น
เงื่อนไขใหม่จานวน 63,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1
(“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จานวน 6,350,000 หุ้น
รวมถึ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจาเป็ นและ
สมควรเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ รวมทัง้ มี อ านาจในการ เปลี่ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจานวนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2
2

และรองรั บการปรั บสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ ที่จะส่งผลจานวนหุ้นที่
จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ ถือหุ้น ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย

284,968,176

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

284,968,176

งดออกเสียง

-

เสียง

3. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ไม่มีผ้ ใู ดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3

