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ท่ี NCL-M 02/60  

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เร่ือง   แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 , การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 , 

 การเพิ่มทนุจดทะเบียน, แตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท, ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 และการงดจ่ายเงินปันผล 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนลโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีมติท่ีส าคญัดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทรุ่นท่ี 2 (NCL – W2) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 

64,650,000 หน่วย โดยไมค่ิดมลูค่าและมีอตัราสว่นเทา่กบั 6.5 หุ้น สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย

ก าหนดราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ12 เดือน 

นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย 

2. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

จากเดิม 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

รุ่นท่ี 2 (“NCL – W2”) และ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“NCL – W1”) ตาม

เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นท่ี 2 (“NCL – W2”) จ านวน 64,650,000 หุ้น และ เพ่ือรองรับการปรับ

สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“NCL – W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ จ านวน 5,350,000 หุ้น 



 

4. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 560,000,000 หุ้น เป็น 

630,000,000 หุ้น รายละเอียดดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจ านวน   157,500,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 

แบง่ออกเป็น   630,000,000  หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ    0.25  บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั   630,000,000 หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ    - หุ้น (-)  

5. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

6. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นเงินทนุส ารองตาม

กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล จากผลด าเนินงานประจ าปี 2559 

7. คณะกรรมการ ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เสนอ อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 

3 ท่าน เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดกลบัมาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีก

วาระหนึง่ 

ช่ือ – สกลุ    ต าแหน่ง 

7.1 นายกร ทพัพะรังส ี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ 

7.2 นายสมชาย ชาญพฒันากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

    / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7.3 นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  โดยนายสมชาย ชาญพฒันากร มีความประสงค์ท่ีจะไม่รับต าแหน่งต่อเน่ืองจากติดภารกิจเป็นจ านวนมาก 

ดงันัน้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้น าเสนอ นางนารี บุญธีรวร เพ่ือกรรมการแทน

ต าแหน่งท่ีว่างลง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ให้น าเสนอช่ือ นางนารี บุญธีรวร ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการแทน

ต าแหน่งที่วา่งลงตอ่ไป 



 

8. คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้น าเสนอ พล.อ.พอพล มณี

รินทร์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่ม โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติและความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง

ดงักลา่วข้างต้น และเพ่ือเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือด ารง

ต าแหน่งดงักลา่วข้างต้น ตอ่ไปทัง้นี ้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้เป็น 4 ท่านดงันี ้ 

1. นายพงศ์พนัธ์   คงก าเหนิด  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจิตรมณี   สวุรรณพลู  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางนารี   บญุธีรวร   กรรมการตรวจสอบ 

4. พล.อ.พอพล  มณีรินทร์   กรรมการตรวจสอบ 

9. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้น าเสนอ อนุมัติแต่งตัง้       

นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแทนนายสมชาย ชาญพฒันากร 

ท่ีมีก าหนดต้องออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ท่ีจะถึงนี ้และไม่ประสงค์ท่ีจะด ารง

ต าแหน่งตอ่ 

10. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี  2560 โดยเทียบเคียงกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทัง้นีใ้ห้น าเสนอเร่ือง

ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตอ่ไป 

11. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือ และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีเสนอมาส าหรับบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือ เป็นจ านวนเงินรวม 4,960,000 บาท ทัง้นีใ้ห้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 ตอ่ไป 

ช่ือผู้สอบบญัชี     ใบอนญุาตเลขที่ 

นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์   เลขทะเบียน 3972 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ   เลขทะเบียน 4807 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ   เลขทะเบียน 3516 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ   เลขทะเบียน 3182 

นางก่ิงกาณจน์ อศัวรังสฤษฏ์   เลขทะเบียน 4496 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   เลขทะเบียน 4521 

นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์   เลขทะเบียน 5872 

 

 



 

 

12. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 

12.00 น. ณ ห้องประชมุบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 

10120 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 13 มีนาคม 

2560 (Record Date)และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ

วาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559สิน้สดุ ณ 

 วนัท่ี31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

 และการงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วาระที่ 6  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเพิ่ม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 

วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2560 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนมุตัิออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง 

 บริษัท รุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 2 (“NCL – W2”) และ เพ่ือรองรับการ 

ปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (“NCL – W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี) 

 



 

 

13. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ

แต่งตัง้ Mr. Marc Cheng ด ารงต าแหน่ง CO-CEO (Business Development) ทัง้นีใ้ห้มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ี      

1 มีนาคม 2560  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนลโลจสิตกิส์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วน 
 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล

โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ 

“NCL-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย :  ไมเ่กิน 64,650,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

:  ไมเ่กิน 64,650,000หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

โดยไมค่ิดมลูค่า ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวม

จ านวนไม่เกิน 64,650,000หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิต ่า

กวา่ 1 หน่วยให้ปัดทิง้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ :  1 มิถนุายน 2560 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :  0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

ระยะเวลาเสนอขาย :  เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ :  12 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั :  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี

การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 



ราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั :  1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา

การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ก าหนดการใช้สิทธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 ครัง้โดย

จะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และวนัก าหนดการ

ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกับวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือนนับ

จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท า

การของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวดัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สิทธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้

สิทธิ 

:  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจ านงภายในระยะเวลา 5  วนั ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 

และก าหนดให้การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจ านงไม่น้อยกว่า 

15 วนั ก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ :  บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการ

ใช้สิทธิ 

:  บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน :  หุ้นสามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้จะมีสิทธิ

และฐานะของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกช าระเตม็มลูคา่ของ

บริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น :  1. ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
เน่ืองจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้เป็นการเสนอขายต่อผู้ ถือ

หุ้ นเดิม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้ นจะไม่ได้รับ

ผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไร

ก็ตาม กรณีท่ีมีการใช้สิทธิทัง้จ านวนโดยบคุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมี

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 13.40 โดยมีสตูรการค านวณ

ดงันี ้

Control Dilution  = [Qw/ (Qo+ Qw)] 

 



โดยท่ี 

Qo= จ านวนหุ้นช าระแล้วเดิมเท่ากบั 420,000,000 หุ้น 

Qw= จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเท่ากบั 64,650,000หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution  = [64,650,000/ (420,000,000 + 64,650,000)] 

   = 13.34% 

 :  2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หาก

มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบ

ตอ่ราคาตลาดของหุ้นประมาณร้อยละ 3.67โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

Price Dilution  = [(Po – Pnew) / Po] 

โดยท่ี 

Po = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักย้อนหลงั 15 วันท าการก่อนวัน

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

เทา่กบั 2.07 บาท 

Pnew= ราคาตลาดภายหลงัการใช้สิทธิทัง้จ านวน =1.99 บาท 

 = [(Po x Qo) + (Pw x Qw)] / (Qo+ Qw) 

Qo= จ านวนหุ้นช าระแล้วเดิมเท่ากบั 420,000,000 หุ้น 

Pw = ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น 

Qw= จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเท่ากบั 64,650,000หุ้น 

ดงันัน้ 

Price Dilution  = [(2.07 – 1.99) / 2.07] 

   = 3.67% 

 :  3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หาก

มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบ

ตอ่สว่นแบง่ก าไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้

EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo] 

 



โดยท่ี 

ก าไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เทา่กบั -0- บาท 

EPSo= ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เท่ากบั -0- บาท 

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั N.A. 

บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี  ้ทัง้ นี  ้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัว่ไปในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม ่
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
หลงัจากช าระภาษีแล้ว 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ

และราคาใช้สิทธิ 



เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการ  

1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เช่น วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระยะเวลา
ในการใช้สิทธิ วนัสิน้สดุของการใช้สิทธิ  

2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถงึการติดต่อและการย่ืนค าขอ
อนญุาต ค าขอผ่อนผนัตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา 

และอตัราการใช้สิทธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 70,000,000 0.25 17,500,000 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 70,000,000หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มลูคา่
รวม 17,500,000บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดิม : 
ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 
(“NCL-W2”) 

64,650,000 6.5 : 1 0.00 (ศนูย์
บาท) 

(ราคาใช้สิทธิ 
1.50 บาทตอ่

หุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ
1 

เพ่ือรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ของบริษัทรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ 

5,350,000 - - - - 

 
 
 



 
หมายเหต ุ: 
1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มี

อ านาจในการพิจารณาก าหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถงึการติดต่อและการย่ืนค าขออนญุาต ค า
ขอผอ่นผนัตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ 

2.2   การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 
หากในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เม่ือค านวณแล้วมีเศษเกิดขึน้ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้ และในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิด
เหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสทิธิ และผลของการปรับสทิธิดงักลา่วท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้ น้ท่ีจะ
ได้รับตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 
น. ณ ห้องประชมุบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต้ ทุง่มหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 (Record 
Date)และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
- ไมมี่ - 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและขยายกิจการของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เพ่ือให้มีเงินทนุเพียงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุท่ีเพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมีสิทธิเทา่เทียมกบัผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 
7.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ย่ืนขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายหลงัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 



8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 
- ไมมี่ - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 

1.  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

2.  แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

3.  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 

13 มีนาคม 2560 

4.  ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

14 มีนาคม 2560 

5.  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 26 เมษายน 2560 

6.  จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตัิ 

7.  ก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 15 พฤษภาคม 2560 

8.  ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NCL-W2 

16 พฤษภาคม 2560 

9.  วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ NCL-W2  1 มิถนุายน 2560  และ/
หรือ วนัท่ีจะก าหนด โดย
คณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ บคุคลท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริหารของบริษัท 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

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

(นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 

กรรมการบริษัท 

 

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

(นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 

กรรมการบริษัท 

 


