บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 11/61
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 , การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน,
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท, เลิกกิจการบริ ษัทย่อย, กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561(แก้ ไข)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติที่สาคัญดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการมี ม ติอ นุมัติใ ห้ นาเสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริ ษัทรุ่ น ที่ 3 (NCL – W3) เพื่ อ จัดสรรให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
จานวน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอตั ราส่วนเท่ากับ 7 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยกาหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิมี
อายุ 16 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย
2. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จากเดิ ม 120,913,184.50 บาท เป็ น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้น สามัญ ใหม่จ านวน 104,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 26,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดง
สิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 3 (“NCL – W3”)
3. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 26,000,000 บาท
4. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จากเดิ ม 483,652,738 หุ้น เป็ น
587,652,738 หุ้น รายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียนจานวน

146,913,184.50 บาท (หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ หกล้ านเก้ าแสนหนึง่ หมื่นสามพัน
หนึง่ ร้ อยแปดสิบสีบ่ าทห้ าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

587,652,738 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าหมื่นสองพันเจ็ด
ร้ อยสามสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.25

บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

587,652,738 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านหกแสนห้ าหมื่นสองพันเจ็ด
ร้ อยสามสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (-)

5. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 33 และ ข้ อ 51
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไข
เพิ่มเติม ตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ ใช้ ข้อความใหม่ดงั นี ้
ข้ อบังคับข้ อ 33. ฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับข้ อ 33. ที่ข้อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
ประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุด สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

บัญชีของบริ ษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้ เรี ยกการ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้ เรี ยกการ
ประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ ประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้ อ ย
ั้
จะ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อย กว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
กว่ายี่สิบห้ าคน (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ น การประชุม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งระบุเ รื่ อ งและ
หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ หมด จะ
เหตุผลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
ดัง กล่า วด้ ว ยในกรณี เ ช่น นีค้ ณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มีการ
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ภายในสี่ สิ บ ห้ า (45) วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ
ที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนึ่งซื ้อดังกล่าวด้ วยใน หนังสือจากผู้ถือหุ้น
กรณี เ ช่ น นี ค้ ณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มี การประชุมผู้ถื อหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนด
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือ ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถื อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้ นัน้ จะ
หุ้นดังกล่าว
เรี ยกประชุมเองก็ ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั ง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 35. ผู้

ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันแก่
้ บริ ษัท
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 51 ตราประทับของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือ
การให้ บริ การจัดส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเปลีย่ นแปลงสัญลักษณ์และตราประทับ
ของบริ ษัท ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการจดจาของลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้ าและ
บริ การของบริ ษัทโดยให้ ใช้ ตราประทับใหม่และข้ อความใหม่ดงั นี ้
ข้ อ 51. ตราประทับของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

6. คณะกรรมการมี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ ลิ ก กิ จ การบริ ษั ท ย่อ ย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. เนื่ อ งจากกองทุน Buss
Capital GmbH ซึ่ง เป็ น ผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุน เงิ น ทุน เพื่ อ ธุ ร กิ จ ให้ กับ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ไม่สามารถ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจให้ กบั Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุน
ดังกล่าวประสบภาวะล้ มละลาย
7. คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิเรี ยกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้ องประชุมบางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตตี ้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุ งเทพฯ
10120 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม
2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2561

วำระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริ ษัท รุ่นที่ 3 (NCL-W3) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

วำระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

วำระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 3 (NCL-W3)

วำระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

วำระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 และ ข้ อ 51

วำระที่ 7

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ ามี)

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 3 (“NCL-W3”)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่ วน
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล
โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) รุ่ นที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ” หรื อ
“NCL-W3”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไม่เกิน 70,000,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญ

: ไม่เกิน 104,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)

แสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจานวน
ไม่เ กิ น 70,000,000 หน่ว ย ในกรณี ที่มี เศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่ากว่า 1
หน่วยให้ ปัดทิ ้ง

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: จะประกาศในภายหลัง

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขาย

: เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นบั จากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 16 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.50 หุ้น (เว้ นแต่จะ
มีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ

: 2.40 บาท (สองบาทสีส่ บิ สตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้ นแต่จะมีการปรับราคาการ
ใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

กาหนดการใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 2 ครัง้ โดย
จะสามารถใช้ สิทธิ ครัง้ แรกได้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 16 เดือนนับจาก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลือ่ นเป็ นวัดทาการสุดท้ ายก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ

: ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ใ นการซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท
จะต้ องแจ้ งความจานงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ และ
กาหนดให้ การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย มีระยะเวลาแจ้ งความจานงไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สทิ ธิ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ ใน
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 ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็
ตาม กรณี ที่มีการใช้ สิทธิ ทงั ้ จานวนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ู ถื อหุ้นเดิม จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 17.70 โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี ้ Control Dilution = [Qw / (Qo + Qw)]
โดยที่ Qo = จานวนหุ้นชาระแล้ วเดิมเท่ากับ 483,637,938 หุ้น
Qw = จานวนหุ้นที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 104,000,000 หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution = [104,000,000 / (483,637,938 + 104,000,000)]
= 17.70%

: 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ไม่ มี ผ ลกระทบด้ า นการลดลงของราคาเนื่ อ งจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาซื ้อขายถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เท่ากับหุ้นละ 1.45 บาท
: 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หากมี
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนี ้ทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรประมาณร้ อยละ -0- โดยมีสตู รการคานวณดังนี ้
EPS Dilution

= [(EPSo – EPSx) / EPSo]

โดยที่
กาไรสุทธิ ย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ -0- บาท
EPSo = กาไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ -0- บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ 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 ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ 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. เมื่ อ บริ ษัท จ่ายเงิ น ปั น ผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้น ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นของ
บริ ษัท
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
หลังจากชาระภาษี แล้ ว

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1 ถึงข้ อ 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ ผ้ ูถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้ อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุค คลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ มี อ านาจในการพิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ
และราคาใช้ สทิ ธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการ
1) กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เช่ น วั น ที่ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาใน
การใช้ สทิ ธิ วันสิ ้นสุดของการใช้ สทิ ธิ
2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) ดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงราคา และ
อัตราการใช้ 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 10 พฤษภำคม 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 120,913,184.50 บาท เป็ น 146,913,184.50
บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ น 26,000,000 บาท
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน

หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น

104,000,000

มูลค่าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

0.25

26,000,000

การใช้ เงินทุน
2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
มูลค่ารวม 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รำยละเอียดกำรจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

จานวนหุ้น

104,000,000

อัตราส่วน

ราคาขาย

(เดิม : ใหม่)

(บาทต่อหุ้น)

7:1

0.00 (ศูนย์บาท)

ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

(อัตราการใช้

(ราคาใช้ สทิ ธิ

สิทธิใบสาคัญ

ของบริ ษัทรุ่นที่ 3

แสดงสิทธิฯ 1

2.40 บาทต่อหุ้น)

(“NCL-W3”)

หน่วย : 1.50
หุ้นใหม่)

วัน เวลา จอง

หมายเหตุ

ซื ้อ และชาระ
เงินค่าหุ้น
-

ดูหมายเหตุ 1)

หมายเหตุ :
1) มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจใน
การพิจารณากาหนดแก้ ไขเพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมี
อานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
สอดคล้ องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และกระทรวงพาณิชย์
2.2 กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
หากในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เมื่อคานวณแล้ วมีเศษเกิดขึ ้นให้ ปัดเศษดังกล่าว
ทิ ้ง และในกรณีที่ใบสาคัญแสดงการใช้ สิทธิดงั กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิ ดงั กล่าวทาให้ เกิดเศษของจานวนหุ้นที่จะได้ รับตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษของจานวนหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
3. กำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา
10.00 น. ณ ห้ อ งประชุม บางกอกคลับ ชัน้ 28 อาคารสาทรซิ ตี ท้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่ง มหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข กำรขออนุญำต
- ไม่มี 5. วัตถุประสงค์ ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรื อการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอนาคต
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียม
กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัททุกประการและสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทังหมดของบริ
้
ษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
7.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัทนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

8. รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมตั กิ ำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
-ไม่มี9. ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรในกรณีท่ คี ณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขันตอนการด
้
าเนินการ
วัน/ เดือน/ ปี
1

คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

10 พฤษภาคม 2561

2

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์

10 พฤษภาคม 2561

3

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

3 กรกฎาคม 2561

5

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

20 กรกฎาคม 2561

6

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

7

กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ NCL-W3

9

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ NCL-W3

26 กรกฎาคม 2561
7 สิงหาคม 2561 และ/
หรื อ วันที่จะกาหนด โดย
คณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หารของ
บริ ษัทฯ

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

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

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

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(นางสาวเนติรัด สังข์งาม)

กรรมการบริ ษัท

กรรมการบริ ษัท

