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

 

ที่ NCL-M 16/60  

วนัท่ี 12  มิถนุายน 2560 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน

สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 89 ราย และจ านวนหุ้นที่นบัรวมกนัทัง้สิน้ 284,968,776 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.849 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติ

ดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  284,939,976 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย  - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  284,939,976 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง  - เสยีง  

2. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดของการออกใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) ดงันี ้

2.1 มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

ในเร่ืองเก่ียวกบัจ านวนและวิธีการจดัสรร รวมถึงเง่ือนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง จากเง่ือนไขเดิม เพื่อ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 64,650,000 หน่วย โดย

ไม่คิดมูลค่า ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นเง่ือนไขใหม่คือ อนุมตัิออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
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หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อตัราสว่น 6.6 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หนว่ย ใบส าคญัแสดงสทิธิ  

รวมถึงให้ผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  บุคคลอื่นที่ ได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจ าเป็นและ

สมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 

และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีจะส่งผลจ านวนหุ้นที่

จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมออก

เสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  284,966,076 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสยีง               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  284,966,076 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

 

2.2 มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิของ

บริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) จากเง่ือนไขเดิมจ านวน 64,650,000 หุ้ น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ จ านวน 5,350,000 หุ้น เป็น

เง่ือนไขใหม่จ านวน 63,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 

(“NCL – W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ จ านวน 6,350,000 หุ้น 

รวมถึงให้ผู้ ถือหุ้ นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  บุคคลอื่นที่ ได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจ าเป็นและ

สมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 
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และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีจะส่งผลจ านวนหุ้นที่

จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  284,968,176 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย                     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวม  284,968,176 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

งดออกเสยีง               - เสยีง  

 

3. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ไมม่ีผู้ใดเสนอ) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


