
 
 

 บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ที่ NCL-M 11/61 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 , การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W3 , การเพิ่มทนุจดทะเบยีน,      

          แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท, เลกิกิจการบริษัทยอ่ย, ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561(เพิ่มเติม) 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท     

ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติที่ส าคญัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 3 (NCL – W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

จ านวน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่และมีอตัราสว่นเท่ากับ 7 หุ้น สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดง

สิทธิ โดยก าหนดราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมี

อาย ุ16 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย 

2. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 104,000,000 หุ้น      

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง

สทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 3 (“NCL – W3”)  

3. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

จ านวน 104,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท  

4. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 483,652,738 หุ้ น เป็น 

587,652,738 หุ้น รายละเอียดดงันี ้

ทนุจดทะเบียนจ านวน   146,913,184.50 บาท  (หนึง่ร้อยสีส่บิหกล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นสามพนั 

         หนึง่ร้อยแปดสบิสีบ่าทห้าสบิสตางค์) 

แบง่ออกเป็น        587,652,738 หุ้น    (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

     ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ    0.25  บาท  (ยี่สบิห้าสตางค์) 



 
 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั        587,652,738 หุ้น  (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ด 

     ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น  (-)  

5. คณะกรรมการมีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 33 และ ข้อ 51 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข

เพิ่มเติม ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 โดยให้ใช้ข้อความใหมด่งันี ้

ข้อบังคับข้อ 33. ฉบับปัจจุบนั ข้อบังคับข้อ 33. ที่ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

ประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกการ

ประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญั

เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า  (1/5) ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ หมด  จะ

เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบเุหตผุลในการ

ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งซือ้ดงักล่าวด้วยใน

กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือ

หุ้นดงักลา่ว 

 

 

 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

สามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกการ

ประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญั

เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น 
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35. ผู้



 
 

ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้แก่บริษัท 

 

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 51 ตราประทบัของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ

การให้บริการจดัสง่สนิค้าระหวา่งประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลีย่นแปลงสญัลกัษณ์และตราประทบั

ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจ าของลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ และสนบัสนุนการขายสินค้าและ

บริการของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทบัใหมแ่ละข้อความใหมด่งันี ้

ข้อ 51. ตราประทบัของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

                                         

6. สบืเนื่องจากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559  เมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 2559 (อ้างอิงที่ NCL-M 24/59 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559) มีมติให้ร่วมลงทุนกับบริษัท Legend Shipping Singapore Pte., Ltd (ประเทศ

สงิคโปร์) จดัตัง้บริษัทยอ่ย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) เมื่อวนัที่ 

1 กรกฎาคม 2559 เพื่อท าธุรกิจให้เช่าซือ้ตู้ คอนเทนเนอร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 แสนเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์   

บริษัทถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 70 เพื่อท าธุรกิจให้เช่าซือ้ตู้คอนเทนเนอร์ (Leasing Container) ซึ่งมีกองทนุBuss 

Capital GmbH เสนอให้การสนบัสนนุเงินทนุประมาณ 5 ล้านเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐเพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการท า

ธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบนั Buss Capital GmbH ซึ่งเป็นผู้ ให้การสนบัสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สามารถ

สนบัสนนุเงินทนุในการด าเนินธุรกิจให้กบั Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทนุดงักลา่วประสบภาวะล้มละลาย จึง

ท าให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการ

ด าเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วจงึ

มีมติอนมุตัิเห็นควรให้เลกิกิจการบริษัทยอ่ย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น 

7. คณะกรรมการมีมติอนุมตัิเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 

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

10120 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 

2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 



 
 

 

วำระที่ 1  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  ซึง่ประชมุเมื่อ 

วนัท่ี 26 เมษายน 2561  

วำระที่ 2  พิจารณาอนมุตัิออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง 

                       บริษัท รุ่นท่ี 3 (NCL-W3) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

วำระที่ 3   พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

วำระที่ 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ Warrant รุ่นท่ี 3 (NCL-W3) 

วำระที่ 5   พิจารณาอนมุตัใิห้แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

วำระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 และ ข้อ 51 

วำระที่ 7  พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

รำยละเอียดเบือ้งต้นของกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล  

โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 3 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ 

“NCL-W3”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย :  ไมเ่กิน 70,000,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั

แสดงสทิธิ 

:  ไมเ่กิน 104,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดย

ไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 7 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย รวมจ านวน

ไม่เกิน 70,000,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 

หนว่ยให้ปัดทิง้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จะประกาศในภายหลงั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :  0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

ระยะเวลาเสนอขาย :  เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ :  16 เดอืนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั :  ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ 1.50 หุ้น (เว้นแตจ่ะ

มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั :  2.40 บาท (สองบาทสีส่บิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการ

ใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 



 
 

ก าหนดการใช้สทิธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 ครัง้โดย

จะสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 และวนัก าหนดการใช้

สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 16 เดือนนบัจาก

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ

ของบริษัท ให้เลือ่นเป็นวดัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้

สทิธิ 

:  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจ านงภายในระยะเวลา 5 วนั ก่อนการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และ

ก าหนดให้การใช้สทิธิครัง้สดุท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจ านงไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ก่อนวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการ

ใช้สทิธิ 

:  บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สทิธิและผลประโยชน์อื่น :  หุ้นสามญัใหมท่ีเ่กิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้จะมีสทิธิ

และฐานะของหุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดมิที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่ของ

บริษัททกุประการ 

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

หุ้ นเดิม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้ นจะไม่ได้รับ

ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออกเสยีง อยา่งไรก็

ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมี

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 17.70 โดยมีสูตรการค านวณ

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

โดยที่  Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วเดมิเทา่กบั 483,637,938 หุ้น 

      Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 104,000,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution = [104,000,000 / (483,637,938 + 104,000,000)]  

      = 17.70% 

 



 
 

 :  2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
ไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื่องจากราคาการใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาซือ้ขายถวั

เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

2/2561 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 1.45 บาท 

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

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่

สว่นแบง่ก าไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่ 

ก าไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เทา่กบั -0- บาท 

EPSo = ก าไรสทุธิต่อหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั -0- บาท 

(มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั N.A. บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี  ้ทัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัว่ไปในราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิ
หลงัจากช าระภาษีแล้ว 



 
 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ

และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  ใ ห้คณะกรรมการบริ ษัท  และ /ห รือ  บุคคลอื่ นที่ ไ ด้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ  

1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลาใน
การใช้สทิธิ วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  

2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนญุาต ค าขอผอ่นผนัตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคา และ

อตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

(F 53-4) 

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 

เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50  

บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท    

โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มลูคา่ที่ตราไว้ 

(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน

การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 104,000,000 0.25 26,000,000 

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน  104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

มลูคา่รวม 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 รำยละเอียดกำรจัดสรร 

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง

ซือ้ และช าระ

เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ

การใช้สทิธิแปลงสภาพ

ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ของบริษัทรุ่นท่ี 3  

(“NCL-W3”) 

104,000,000 7 : 1 

(อตัราการใช้

สิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิฯ 1 

หน่วย : 1.50 

หุ้นใหม)่ 

0.00 (ศนูย์บาท) 

(ราคาใช้สทิธิ 

2.40 บาทตอ่หุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ1)  



 
 

หมายเหต ุ: 

1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลีย่นแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ 

2.2 กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
หากในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เมื่อค านวณแล้วมีเศษเกิดขึน้ให้ปัดเศษดงักลา่ว

ทิง้ และในกรณีที่ใบส าคญัแสดงการใช้สิทธิดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์

ตามที่ระบุไว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะได้รับตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. ก ำหนดวนัประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติก าหนดวันประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชัน้  28 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร   และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข กำรขออนุญำต  
- ไมม่ี - 

5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
เพื่อให้มีเงินทนุเพียงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุที่เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียม

กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการและสทิธิในการได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเทา่กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม)  

7.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทนบัจากวนัที่มีรายช่ือปรากฏใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายหลงัการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสทิธิ 



 
 

8. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสนิใจในกำรอนุมัตกิำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 
-ไมม่ี-  

9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั/ เดือน/ ปี 

1 คณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 10 พฤษภาคม 2561 

2 แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 10 พฤษภาคม 2561 

3 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 3 กรกฎาคม 2561 

4 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 20 กรกฎาคม 2561 

5 จดทะเบยีนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจาก 

วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 

6 ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W3 26 กรกฎาคม 2561 

7 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ NCL-W3 7 สงิหาคม 2561 และ/

หรือ วนัท่ีจะก าหนด โดย

คณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือ บคุคลที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

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

                               (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)                                                           (นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม) 

                                      กรรมการบริษัท                                                                         กรรมการบริษัท  

 


