หนังสือชีช้ วน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

NCL International Logistics Public Company Limited
สําหรั บการเสนอขายต่ อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 95,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท
ระยะเวลาจองซือ้
3 – 5 พฤศจิกายน 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด(มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน : 12 มิถนุ ายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ : 31 ตุลาคม 2557
คําเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังความ
้
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่
วันที่หนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ น
เท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
หรื อทาง http://www.sec.or.th”

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรั พย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ข้ อมูลสรุ ป
บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
ส่ วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน
ส่ วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 การจัดหาและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และ
เลขานุการของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
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