่ ั แนล โลจิสติกส ์ จำก ัด (มหำชน)
ี อล อินเตอร์เนชน
บริษ ัท เอ็นซแ
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 02/60
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 , การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ,
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน, แต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงของบริษัท, กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และการงดจ่ายเงินปั นผล
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนลโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติที่สาคัญดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท รุ่ น ที่ 2 (NCL – W2) เพื่ อ จัด สรรให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม จ านวน
64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตั ราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
กาหนดราคาการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือน
นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย
2. คณะกรรมการมีมติ อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จากเดิม 140,000,000 บาท เป็ น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท
รุ่ นที่ 2 (“NCL – W2”) และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 1 (“NCL – W1”) ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
3. คณะกรรมการมีมติ อนุมัติ ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่ นที่ 2 (“NCL – W2”) จานวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จานวน 5,350,000 หุ้น
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

4. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม 560,000,000 หุ้น เป็ น
630,000,000 หุ้น รายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจานวน

157,500,000

บาท (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนบาท)

แบ่งออกเป็ น

630,000,000

หุ้น (หกร้ อยสามสิบล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.25

บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

630,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (หกร้ อยสามสิบล้ านหุ้น)
หุ้น (-)

5. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผล จากผลดาเนินงานประจาปี 2559
7. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เสนอ อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวน
3 ท่าน เห็นควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
งหมดกลั
้
บมาเป็ นกรรมการของ บริ ษัทฯ อีก
วาระหนึง่
ชื่อ – สกุล
7.1 นายกร

ทัพพะรังสี

7.2 นายสมชาย ชาญพัฒนากร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7.3 นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต

กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

โดยนายสมชาย ชาญพัฒนากร มีความประสงค์ที่จะไม่รับตาแหน่งต่อเนื่องจากติดภารกิจเป็ นจานวนมาก
ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ นาเสนอ นางนารี บุญธีรวร เพื่อกรรมการแทน
ตาแหน่งที่ ว่างลง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ เห็ น ชอบและอนุมัติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ให้ นาเสนอชื่ อ นางนารี บุญ ธี รวร ต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทน
ตาแหน่งที่วา่ งลงต่อไป

8. คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ นาเสนอ พล.อ.พอพล มณี
ริ นทร์ ดารงตาแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เพิ่ม โดยพิจารณาแล้ วว่าเป็ นผู้มีคุณ สมบัติและความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวข้ างต้ น และเพื่อเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อดารง
ตาแหน่งดังกล่าวข้ างต้ น ต่อไปทังนี
้ ้ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้นเป็ น 4 ท่านดังนี ้
1. นายพงศ์พนั ธ์

คงกาเหนิด

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางจิตรมณี

สุวรรณพูล

กรรมการตรวจสอบ

3. นางนารี

บุญธีรวร

กรรมการตรวจสอบ

4. พล.อ.พอพล

มณีรินทร์

กรรมการตรวจสอบ

9. คณะกรรมการมี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ น าเสนอ อนุมัติ แ ต่งตัง้
นายพงศ์พนั ธ์ คงกาเหนิด เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแทนนายสมชาย ชาญพัฒนากร
ที่มีกาหนดต้ องออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ที่จะถึงนี ้ และไม่ประสงค์ที่จะดารง
ตาแหน่งต่อ
10. คณะกรรมการมี มติ อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ประจาปี 2560 โดยเทียบเคียงกับ บริ ษั ทใน
อุต สาหกรรมเดี ย วกัน ในวงเงิ น ไม่เกิ น 2,000,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ ว น) ต่อ ปี ทัง้ นี ใ้ ห้ น าเสนอเรื่ อ ง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ต่อไป
11. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ แต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทในเครื อ และกาหนดค่าตอบแทนตามข้ อเสนอบริ การสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีเสนอมาสาหรับบริ ษัทฯ
และบริ ษัทในเครื อ เป็ นจานวนเงินรวม 4,960,000 บาท ทังนี
้ ้ให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ต่อไป
ชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่

นายชยพล

ศุภเศรษฐนนท์

เลขทะเบียน 3972

นางสาวอรวรรณ

เตชวัฒนสิริกลุ

เลขทะเบียน 4807

นางสาวรุ้งนภา

เลิศสุวรรณกุล

เลขทะเบียน 3516

นายโสภณ

เพิ่มศิริวลั ลภ

เลขทะเบียน 3182

นางกิ่งกาณจน์

อัศวรังสฤษฏ์

เลขทะเบียน 4496

นางสาวพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

เลขทะเบียน 4521

นางสาวสุมนา

พันธ์พงษ์ สานนท์

เลขทะเบียน 5872

12. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ
10120 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม
2560 (Record Date)และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2559สิ ้นสุด ณ
วันที่31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
และการงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเพิ่ม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2560

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริ ษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) และ เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท

วาระที่ 12

พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ ามี)

13. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ
แต่ งตัง้ Mr. Marc Cheng ด ารงต าแหน่ง CO-CEO (Business Development) ทัง้ นี ใ้ ห้ มี ผลบังคับ ตัง้ แต่ วัน ที่
1 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (“NCL-W2”)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วน
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) รุ่ นที่ 2 (“ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ ” หรื อ
“NCL-W2”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไม่เกิน 64,650,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญ

: ไม่เกิน 64,650,000หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)

แสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิม ของบริ ษั ท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering)
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวม
จานวนไม่เกิ น 64,650,000หน่วย ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต่า
กว่า 1 หน่วยให้ ปัดทิ ้ง

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 1 มิถนุ ายน 2560

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขาย

: เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ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 สิทธิครัง้ แรกได้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 12 เดือนนับ
จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทา
การของบริ ษัท ให้ เลือ่ นเป็ นวัดทาการสุดท้ ายก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ประสงค์ จะใช้ สิท ธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท
จะต้ องแจ้ งความจานงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้
และกาหนดให้ การใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย มีระยะเวลาแจ้ งความจานงไม่น้อยกว่า
15 วัน ก่อนวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สทิ ธิ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: หุ้นสามัญใหม่ทเี่ กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิ
และฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าของ
บริ ษัททุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
เนื่องจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้ นเดิ ม ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ใช้ สิ ท ธิ ทั ง้ จ านวน ผู้ ถื อ หุ้ นจะไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไร
ก็ตาม กรณีที่มีการใช้ สิทธิทงจ
ั ้ านวนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ู ถือหุ้นเดิม จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 13.40 โดยมีสตู รการคานวณ
ดังนี ้
Control Dilution

= [Qw/ (Qo+ Qw)]

โดยที่
Qo= จานวนหุ้นชาระแล้ วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น
Qw= จานวนหุ้นที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 64,650,000หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution

= [64,650,000/ (420,000,000 + 64,650,000)]
= 13.34%

: 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หาก
มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนี ้ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบ
ต่อราคาตลาดของหุ้นประมาณร้ อยละ 3.67โดยมีสตู รคานวณดังนี ้
Price Dilution

= [(Po – Pnew) / Po]

โดยที่
Po = ราคาตลาดถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เท่ากับ 2.07 บาท
Pnew= ราคาตลาดภายหลังการใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ านวน =1.99 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 64,650,000หุ้น
ดังนัน้
Price Dilution

= [(2.07 – 1.99) / 2.07]
= 3.67%

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

= [(EPSo– EPSx) / EPSo]

โดยที่
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 ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ทั ง้ นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชน
ทัว่ ไปในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหม่
โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
4. เมื่อบริ ษั ทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัท
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
หลังจากชาระภาษี แล้ ว
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1 ถึงข้ อ 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้ อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้มี อ านาจในการพิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ
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) ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงราคา
และอัตราการใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก140,000,000 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
จานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

70,000,000

0.25

17,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 70,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่า
รวม 17,500,000บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย
วัน เวลา จอง หมายเหตุ
(เดิม :
(บาทต่อหุ้น) ซื ้อ และชาระ
ใหม่)
เงินค่าหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ 64,650,000 6.5 : 1
0.00 (ศูนย์
ดูหมายเหตุ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทรุ่นที่ 2
บาท)
1
(“NCL-W2”)
(ราคาใช้ สทิ ธิ
1.50 บาทต่อ
หุ้น)
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ 5,350,000
ของบริ ษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ

3.

4.
5.
6.

7.

หมายเหตุ :
1) มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มี
อานาจในการพิจารณากาหนดแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คา
ขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนือ่ งกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์
2.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
หากในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เมื่อคานวณแล้ วมีเศษเกิดขึ ้นให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้ง
และในกรณีทใี่ บสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีการเปลีย่ นแปลงอัตราและราคาการใช้ สทิ ธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงั กล่าวทาให้ เกิดเศษของจานวนหุ้น้ ทีจ่ ะ
ได้ รับตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษของจานวนหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
คณะกรรมการมีมติอนุมตั เิ รี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00
น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (Record
Date)และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
- ไม่มี วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ มเี งินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรื อการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอนาคต
ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับผู้
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทังหมดของบริ
้
ษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
7.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ ยนื่ ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขันตอนการด
้
าเนินการ
วัน/เดือน/ปี
1.

คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

24 กุมภาพันธ์ 2560

2.

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์

24 กุมภาพันธ์ 2560

3.

5.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560
ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

6.

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

7.

กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W2

15 พฤษภาคม 2560

8.

ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
NCL-W2
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ NCL-W2

16 พฤษภาคม 2560

4.

9.

13 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560
ภายใน 14 วันนับจากวันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิ

1 มิถนุ ายน 2560 และ/
หรื อ วันที่จะกาหนด โดย
คณะกรรมการบริ หาร และ/
หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หารของบริ ษัท

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

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

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

