
เลขทะเบียน บมจ./ Registration No: 0107556000434 
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ โทรศพัท์ (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 

 

  บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 11/60  

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

 

 เร่ือง   แจ้งมติที่ประชมุกรรมการบริษัทฯ เพื่อการแก้ไขรายละเอยีดเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ การจดัสรรหุ้น 

สามญัเพิ่มทนุ  ยกเลกิการปิดสมดุทะเบียน NCL-W2 และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

 เรียน   กรรมการผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนลโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติที่ส าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 สบืเนื่องจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวม

จ านวนไมเ่กิน 64,650,000 หนว่ย และได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 70,000,000 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็น 2 สว่น คือ (1) เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) จ านวน 64,650,000 หุ้น และ (2) เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ จ านวน 5,350,000 หุ้น 

โดยบริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัที่ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ

บริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) และก าหนดให้วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี

สทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการค านวณการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-

W1”) ตามรายละเอียดวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญั

แสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ซึ่งก าหนดให้ค านวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ

บริษัทในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่



 
 

คือระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 พบวา่จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีต้องใช้เพื่อรองรับการปรับสทิธิ

มีจ านวนประมาณ 6,300,000 หุ้น โดยที่จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรไว้เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ มีจ านวนเพียง 5,350,000 หุ้น 

ซึง่จ านวนดงักลา่วไมเ่พียงพอตอ่การปรับสทิธิ ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

 

1. อนมุตัิการยกเลกิการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2560 และการปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 ในวนัท่ี 

16 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขรายละเอียดของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

NCL-W2 ในเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนและวิธีการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

 

เร่ือง เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม่ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย ไมเ่กิน 64,650,000 หนว่ย ไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ไมเ่กิน 64,650,000 หุ้น (มลูคา่ที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

ไมเ่กิน 63,650,000 หุ้น (มลูคา่ที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ใน

อตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญั

แสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ใน

อตัราสว่น 6.6 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญั

แสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 มิถนุายน 2560 30 มิถนุายน 2560 

ก าหนดการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 

ครัง้ โดยจะสามารถใช้สทิธิครัง้แรก

ได้ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้

สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญั

แสดงสทิธิมีอายคุรบ 12 เดือน 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 

ครัง้ โดยจะสามารถใช้สทิธิครัง้แรก

ได้ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และ

วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะ

ตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมี

อายคุรบ 12 เดือน 



 
 

เร่ือง เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม่ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control 
Dilution) 

 

ร้อยละ 13.40 

 

ร้อยละ 13.16 

2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของ
หุ้น (Price Dilution) 

ร้อยละ 3.67 ร้อยละ 4.19 

3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร 
(EPS Dilution) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

จ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับหากมี
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้จ านวน 

ไมเ่กิน 96,975,000 บาท ไมเ่กิน 95,475,000 บาท* 

* ทัง้นีส้ดัสว่นเงินเพ่ิมทนุ (หากมีผู้ ใช้สิทธิทัง้จ านวน) ที่ได้น้อยลงตามเง่ือนไขใหมน่ัน้ ไมมี่ผลกระทบตอ่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 

หมายเหต:ุ ทัง้นีเ้สนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม 
เปลีย่นแปลง อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ เปลีย่นแปลงวิธีการ
จดัสรรหุ้นใหม ่จ านวนที่ออกและเสนอขาย จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

 

ทัง้นี ้เง่ือนไขและรายละเอียดในเร่ืองอื่นๆ ยงัคงเหมือนเดมิ เว้นแตเ่ง่ือนไขอื่น ๆ ข้อ 4 ตามที่ระบไุว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

“รายละเอยีดเบือ้งต้นของการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนลโลจิ

สติกส์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม)” 

 

3. อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขรายละเอยีดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 70,000,000 หุ้น ดงันี ้

เร่ือง เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม่ 

1) เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลง
สภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

64,650,000 หุ้น 63,650,000 หุ้น 

2) เพื่อรองรับการปรับสทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท 
รุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) ตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

5,350,000 หุ้น 6,350,000 หุ้น 



 
 

ทัง้นี ้รายละเอยีดอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 “แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)” 

 

4. อนมุตัิให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้องประชุม

บางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยก าหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้

รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้

วำระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560  

วำระที่ 2  พิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลงแก้ไขการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 

ของบริษัท รุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

วำระที่ 3  พิจารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลงแก้ไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

วำระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

รำยละเอียดเบือ้งต้นของกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ” หรือ 

“NCL-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย :  ไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

:  ไมเ่กิน 63,650,000 หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดย

ไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 6.6 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย รวม

จ านวนไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย ในกรณีที่มเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธิต ่า

กวา่ 1 หนว่ยให้ปัดทิง้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ :  30 มิถนุายน 2560 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :  0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

ระยะเวลาเสนอขาย :  เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ :  12 เดอืนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั :  ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมี

การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

 



 
 

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั :  1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตจ่ะมีการปรับราคา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ก าหนดการใช้สทิธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 ครัง้โดย

จะสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และวนัก าหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 12 เดือนนบัจาก

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ

ของบริษัท ให้เลือ่นเป็นวดัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ

ใช้สทิธิ 

:  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจ านงภายในระยะเวลา 5  วนั ก่อนการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

และก าหนดให้การใช้สทิธิครัง้สดุท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจ านงไมน้่อยกวา่ 

15 วนั ก่อนวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบยีน

เป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก

การใช้สทิธิ 

:  บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สทิธิและผลประโยชน์อื่น :  หุ้นสามญัใหมท่ีเ่กิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้จะมีสทิธิ

และฐานะของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดมิที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่ของ

บริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น :  1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
เนื่องจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้เป็นการเสนอขายตอ่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดมิใช้สทิธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับ

ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง อยา่งไร

ก็ตาม กรณีที่มีการใช้สทิธิทัง้จ านวนโดยบคุคลอื่นท่ีมใิช่ผู้ ถือหุ้นเดมิ จะมี

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 13.16 โดยมีสตูรการค านวณ

ดงันี ้

 

 



 
 

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

โดยที ่

Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วเดมิเทา่กบั 420,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 63,650,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution  = [63,650,000 / (420,000,000 + 63,650,000)] 

   = 13.16% 

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

มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบ

ตอ่ราคาตลาดของหุ้นประมาณร้อยละ 4.19 โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

Price Dilution  = [(Po – Pnew) / Po] 

โดยที ่

Po = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการก่อนวนั

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

เทา่กบั 2.20 บาท 

Pnew = ราคาตลาดภายหลงัการใช้สทิธิทัง้จ านวน = 2.108 บาท 

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

Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วเดมิเทา่กบั 420,000,000 หุ้น 

Pw = ราคาใช้สทิธิ 1.50 บาทตอ่หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 63,650,000  หุ้น 

ดงันัน้ 

Price Dilution  = [(2.20 – 2.108) / 2.20] 

   = 4.19% 

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

มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบ

ตอ่สว่นแบง่ก าไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที ่



 
 

 

ก าไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เทา่กบั -0- บาท 

EPSo = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั -0- บาท 

(มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั N.A. 

บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมือ่เกิด

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัว่ไปในราคาที่ต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหม ่
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
หลงัจากช าระภาษีแล้ว 

6. เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบัข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ

และราคาใช้สทิธิ 

 



 
 

เง่ือนไขอื่นๆ :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ  

1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอืน่ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนือ่งกบั
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เชน่ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลา
ในการใช้สทิธิ วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  

2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถึงการตดิตอ่และการยื่นค าขอ
อนญุาต ค าขอผอ่นผนัตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

4) พิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง อนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ 
เปลีย่นแปลงวิธีการจดัสรรหุ้นใหม ่จ านวนท่ีออกและเสนอขาย จ านวนหุ้น
ที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคา 
และอตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 
(F 53-4) 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 

1. กำรเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยเป็นการ

เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 

(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 

(บาท) 

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

 

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการมีมตใิห้แก้ไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท มลูคา่รวม 17,500,000 บาท โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

2.1   รำยละเอียดกำรจดัสรร 

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง

ซือ้ และช าระ

เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สทิธิ

แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง

สทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

63,650,000 6.6 : 1 0.00 (ศนูย์บาท) 

(ราคาใช้สทิธิ 

1.50 บาทตอ่หุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ1 

เพื่อรองรับการปรับสทิธิของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นที่ 

1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการ

ปรับสทิธิ 

6,350,000 - - -  

 



 
 

หมายเหต ุ: 

1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มี

อ านาจในการพิจารณาก าหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควร

เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และ

หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต 

ค าขอผ่อนผนัต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์ รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ 

 
2.2   กำรด ำเนินกำรของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

หากในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เมื่อค านวณแล้วมีเศษเกิดขึน้ให้ปัดเศษ

ดงักล่าวทิง้ และในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด

เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงักลา่วท าให้เกิดเศษของจ านวนห้นท่ี

จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. ก ำหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00-

12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 

10120  และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 89/26 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม

มาตรา 60 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขออนุญำต 

- ไมม่ี - 

5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนและกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อให้มเีงินทนุเพียงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุท่ีเพิ่มขึน้จะชว่ยสนบัสนนุการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมีสทิธิเทา่เทียมกบัผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 



 
 

7.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายหลงัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

8. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสนิใจในกำรขออนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

- ไมม่ี - 

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 

1.  คณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 9 พฤษภาคม 2560 

2.  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 9 พฤษภาคม 2560 

3.  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2560 

23 พฤษภาคม 2560 

4.  ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

24 พฤษภาคม 2560 

5.  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 12 มิถนุายน 2560 

6.  ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 22 มิถนุายน 2560 

7.  ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 

NCL-W2 

23 มิถนุายน 2560 

 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

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

(นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 

กรรมการบริษัท 

 

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

(นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 

กรรมการบริษัท 

 

 

 

 


