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

 

 

ที่ NCL-M 23/60  

วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

 

 เร่ือง  แจ้งรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และที่มาของการคืนทนุเฉพาะ 

          คณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ ์(เพิ่มเติมครัง้ที่ 2) 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท เอส
เอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 43.84 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ SSK) ลดทนุจดทะเบียนของ SSK จากทนุจดทะเบียนเดิม 290,000,000 บาท เป็น 168,742,800 บาท โดยการลดจ านวน
หุ้น จ านวน 12,125,720 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาท ซึ่งไม่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของ SSK 
โดยเป็นการลดทนุของคณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ์ ทัง้จ านวนซึง่สง่ผลท าให้สญัญาร่วมทนุสิน้สดุลง และเป็นผลให้บริษัท ถือหุ้นในสดัสว่น
ที่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทนุจดทะเบียนใหม ่โดยมีรายละเอียดสดัสว่นการถือหุ้นใหมด่งันี ้ 

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 

เดิม ลดทนุ ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  สดัสว่น 
% 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  สดัสว่น 
% (บาท) (บาท) (บาท) 

1. นายสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ 1 10 0.00     1 10 0.00 

2. นางสาววาสนา เสือกลิ่นศกัดิ ์ 12,325,000 123,250,000 42.50 12,125,720  121,257,200  199,280 1,992,800 1.18 

3. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

12,714,999 127,149,990 43.84     12,714,999 127,149,990 75.35 

4. นางสาวอไุร จนัทร์รุ่งเรือง 300,000 3,000,000 1.03     300,000 3,000,000 1.78 

5. นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกลุ     200,000  2,000,000 0.69         200,000  2,000,000 1.19 

6. นางสาวพลอยปภสั สิทธิรุจิโรจน์      100,000  1,000,000 0.34          100,000  1,000,000 0.59 
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รายชื่อผู้ ถือหุ้น 

เดิม ลดทนุ ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  สดัสว่น 
% 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  สดัสว่น 
% (บาท) (บาท) (บาท) 

7. นางสาวประชมุพร ประเสริฐธรรม      300,000  3,000,000 1.03          300,000  3,000,000 1.78 

8. นายวิศษิฎ์ ประสิทธิศิริกลุ  1,000,000  10,000,000 3.45      1,000,000  10,000,000 5.93 

9. นายนฤชิต ค าสมศรี      500,000  5,000,000 1.72          500,000  5,000,000 2.96 

10. นายปจิต ฑีร์ฆฐิติ   1,000,000  10,000,000 3.45      1,000,000  10,000,000 5.93 

11. นางสาวดรุณี เมืองมงุคณุ        60,000  600,000 0.21            60,000  600,000 0.36 

12. นายวีระพงษ์ เจริญสินปัญญา 500,000 5,000,000 1.72     500,000 5,000,000 2.96 

รวม 29,000,000 290,000,000 100.00 12,125,720  121,257,200  16,874,280 168,742,800 100.00 

หมายเหต ุ: มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

 

บริษัท SSK เกิดจากการร่วมทนุของ 2 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (อ้างอิงที่ NCL-M 11/59 เร่ืองชีแ้จงข้อมลูของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์โลจิสติกส์ จ ากดั ร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายรถใหญ่ IVECO จากประเทศอิตาลี ลงวนัที่ 20 มิถนุายน 2559 และ ที่ NCL-M 10/59 เร่ืองการโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อ
การลงทนุ ลงวนัท่ี 9 มิถนุายน 2559) คือ NCL และ คณุวาสนา เสือกลิน่ศกัดิ์ โดยการโอนสินทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จากความช านาญใน
เชิงธุรกิจของ 2 ผู้ ถือหุ้นใหญ่   

1. NCL สดัส่วนการถือหุ้น 43.84% ซึ่งมีมลูค่าตามสดัสว่นการถือหุ้นคือ 127,149,990 บาท  ซึ่งมีความช านาญด้านการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถหวัลาก และหางพ่วง ลงทุนโดยการโอนทรัพย์สินรถหวัลากจ านวน 65 หวั และหางพ่วงจ านวน 98 
หาง คิดเป็นมลูคา่ 120,944,939.55 บาท และเงินสดมลูคา่ 6,205,050.45 บาท  

2. คณุวาสนา เสือกลิ่นศกัดิ์ (อ้างอิงท่ี NCL-M 14/59 เร่ืองแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559 และ ที่ NCL-M 
15/59 เร่ืองแจ้งข้อมลูเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 1) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559) เป็นกรรมการของบริษัทตวัแทนจ าหนา่ยรถบรรทกุ
ขนาดใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างฐานลกูค้ารายใหญ่ที่ต้องการขนส่ง และมี
ความช านาญธุรกิจการขนสง่ปนูซีเมนต์ สดัสว่นการถือหุ้น 42.50% ซึ่งมีมลูค่าตามสดัสว่นการถือหุ้นคือ 123,250,000 
บาท ลงทนุโดยการโอนทรัพย์สิน รถขนปนูจ านวน 48 หวั 55 หาง คิดเป็นมลูค่า 110,740,113 บาท รถหวัลาก-หางพ่วง 
จ านวน 6 หวั 1 หาง คิดเป็นมลูคา่10,384,887 บาท และเงินสด 2,125,000 บาท  

การด าเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท าให้
ยอดขายงานปนู หรือการใช้รถปนู ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย  จึงท าให้ทัง้สองฝ่ายตดัสินใจขายรถปนูเพื่อลดผลขาดทนุี่จะเกิดขึน้ต่อไป
และยกเลกิการร่วมทนุดงักลา่ว 
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ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น SSK ครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิดงันี ้

1. มีมติให้โอนสินทรัพย์สว่นหวัลาก – หางพ่วง ส าหรับขนปนู จ านวน หวัลากจ านวน 48 หวั หางพ่วงจ านวน 55 หาง  ให้
เป็นสนิทรัพย์รอการขายเนื่องจากสนิทรัพย์ดงักลา่วหยดุการให้บริการแล้ว จึงจดัประเภทให้เป็นสนิทรัพย์รอการขายตาม
มาตรฐานการบญัชีและหยดุการคิดคา่เสือ่มราคา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560  

2. มีมติอนมุตัิขายสนิทรัพย์หวัลาก – หางพ่วง ดงักลา่ว  ให้คณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ์ ในราคาตามบญัชี  (อ้างอิงงบการเงิน
บริษัท SSK สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ SSK  เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคา
ตามบญัชีแล้วมีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาด (อ้างอิงราคาตลาดรถปนูมือสอง โดยเปรียบเทียบประเภทและอายทุี่ใกล้เคียง
กนั  ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560) เป็นเงิน 103,826,799.16 บาท  
 

3. คืนทุนโดยการลดทนุ จ านวน 12,125,720 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็นราคา par ที่ก าหนดไว้ตัง้แต่เร่ิมต้น) รวมเป็น
เงิน 121,257,200.00 บาทพร้อมทัง้รับผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดงักล่าว ตัง้แต่เร่ิมกิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 
2560 ตามสดัส่วนการลงทุน เป็นจ านวน 17,430,400.84 บาท โดยคิดจากมูลค่าตามสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามตารางการค านวณการคืนทนุ 

 

การก าหนดราคาคืนทนุให้คณุวาสนา 

1. มลูคา่ตามบญัชีของรถ ณ วนัท่ี 31 พค. 60 

 ก่อนลดทุน 

ณ วันที่ 31 พค. 60 

หลังลดทุน 

ณ วันที่ 15 สค. 60 

เงนิสด 

ที่คุณวำสนำได้รับ 

หมำยเหตุ 

มูลค่ำตำมบัญชี 
รถหวัลาก – หางพว่ง 
รถปนู 

219.29 
103.83 

215.21 
- 

- 
103.83 

ผลตา่งก่อนลดทนุและ
หลงัลดทนุคือคา่เสื่อม
ราคาระหวา่งงวด 

 

2. ผลขาดทนุสะสมของ SSK ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ผู้ ถือหุ้น มลูคา่รถที่น ามา

ลงทนุ (บาท) 
เงินสดที่น ามา
ลงทนุ (บาท) 

ทนุรวม (บาท) สดัสว่นการ
ถือหุ้น (%) 

ขาดทนุสะสม (บาท) เป็นสว่นของผู้ ถือ
หุ้นคงเหลือ 
ณ 31 พค. 60 

คณุวาสนา 121,125,000.00 2,125,000.00 123,250,000.00 42.50% -17,716,860.56 105,533,139.44 

NCL 120,944,939.55 6,205,050.45 127,149,990.00 43.84% -18,277,473.77 108,872,516.23 

อ่ืน ๆ   39,600,010.00 39,600,010.00 13.66% - 5,692,396.39 33,907,613.61 

รวม 242,069,939.55 47,930,060.45 290,000,000.00 100.00% (41,686,730.72) 248,313,269.28 
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ซึง่เมื่อพิจารณาผลขาดทนุเฉพาะสว่นมี่ลดทนุของคณุวาสนาจะรับผลขาดทนุสะสมดงันี ้

คณุวาสนา ทนุ (บาท) ขาดทนุสะสมตามสดัสว่น (บาท) 

ทนุเดิม 

ลดทนุ 

123,250,000.00 

121,257,200.00 

17,716,860.56 

17,430,400.84 

คงเหลอื 1,992,800.00 286,459,.72 

 

ภายหลงัการลดทนุ SSK จะมีทนุและสนิทรัพย์คงเหลอืดงันี ้       

 ก่อนลดทุน 

ณ วันที่ 31 พค. 60 

หลังลดทุน 

ณ วันที่ 15 สค. 60 

ทุนจดทะเบียน  
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

                              
29.00                                     

290.00 
 

                                     
16.87  

168.87 
 

รถหวัลำก – หำงพ่วง 
รถหวัลาก (คนั) 
หางพว่งหวัลาก (หาง) 

102 
103 

                                            
96 
102 

รถขนปูน 
รถหวัลาก - ปนู (คนั) 
รถหางพว่ง – ปนู (หาง) 

48 
55 

- 
- 

 

วตัถปุระสงค์การลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทนุ SSK บริหารตามข้อก าหนดตามสดัสว่น
การร่วมทนุโดยทัง้ 2 ฝ่าย ต้องร่วมกนับริหาร และมีอ านาจเทา่ๆ กนั และหลงัจากการลดทนุ NCL จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียง
ฝ่ายเดียว ซึง่จะสง่ผลให้การท างานและการบริหารคลอ่งตวัมากขึน้ และเพื่อลดภาระต้นทนุคา่เสือ่มราคารถปนูประมาณ 0.78 ล้านบาท
ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้านบาท ต่อเดือน โดยภายหลงัการลดทุนไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัทเป็นหวัลาก – หางพ่วง ท่ีบริษัท มีประสบการณ์และความช านาญ และมีผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลกูค้าที่มีความ
ต้องการการขนสง่ผลิตผลทางการเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเลง็เห็นว่ามีการปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรายได้
เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 
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แผนผงัแสดงการเปรียบเทียบรายได้และก าไรสทุธิ ของ SSK ก่อนและหลงัการลดทนุ 

 

  โดยธุรกิจของ SSK เน้นการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วง ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ ขนสง่สินค้าจ านวนมาก หรือเป็นตู้คอนเทน
เนอร์ ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ที่ผลติสนิค้าและพืชผลทางการเกษตร  

 ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการดงักล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 35.27 ซึ่ง
ค านวนด้วยเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ อ้างอิงงบการเงินระหวา่งกาล ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

และเมื่อรวมขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึง่สินทรัพย์ เป็นรายการเดียวกนั 
จะมีรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ และเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนโดยใช้คา่สงูสดุที่
ค านวนได้ ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่า ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และต้องสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศรายการได้มาจ าหนา่ยไป  

 โดยมีรายละเอียด ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้า ดงันี ้ 

ล าดบัที ่ รายการ ระยะเวลา เหตผุลและความจ าเป็น จ านวนเงิน (บาท) การได้มา (%) 

1 ลงทนุในบริษัท เกรซ วอเทอร์เมด จ ากดั 1 ตค. 59 เพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายในบริษัท 8,000,000.00 1.35 

2 ลงทุนเพิ่มในบริษัท เกรซ วอเทอร์เมด 
จ ากดั  

8 พค. 60 เพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายในบริษัท 9,778,000.00 3.14 

ล้านบาท 
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3 ลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics (s) 
Pte., Ltd. 

11 พค. 
60 

เพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายในบริษัท 7,390,524.54 1.36 

4 ล งทุ น ซื ้อ รถ ปิ ค อั พ  ส า ห รับ ใ ช้ ใน 
โครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับ
ตา่ง ๆ ของบริษัท NCL 

สค. 60 เพ่ือใช้ท าประกอบธุรกิจขนสง่ 6,000,000.00 1.13 

5 Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ลงทุน
ซือ้ตู้  Tank , Reefer และ Dry เพ่ือให้เชา่ 

สค. 60 เพ่ือให้บริษัทยอ่ยเชา่ 13,765,500.00 2.59 

6. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั ลดทนุจดทะเบียน 

สค. 60 เพ่ือปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK สดัสว่นหุ้นเพ่ิมขึน้ 35.27 

รวม 44.84 

 

โดยรายละเอียดของการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้แสดงไว้อยูใ่นสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท เอ็น
ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแนบมานี ้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
      กรรมการผู้จดัการ 
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1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ตามที่รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  (“NCL”) ครัง้ที่ 4/2560 

วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”) 

วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 ให้ลดทนุจดทะเบียนของ SSK และ ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนเป็นที่เรียบร้อย  เมื่อวนัที่ 15 สค. 

2560 

2. คูก่รณีที่ท ารายการและและความสมัพนัธ์กบับริษัท 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  ผู้ รับสดัสว่นการถือหุ้นเพิม่ขึน้ 

คณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ ์ (ผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วม)  ผู้ที่ได้รับเงิน / สนิทรัพย์ คืนจากการลดทนุ   

ซึง่ทัง้สอง ไมม่ีความเก่ียวโยงกนั 

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

 บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30มิถนุายน 2560 

ซึง่สอบทานโดย นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมี

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

 ข้อมลูทางการเงิน NCL 
งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560  (ล้ำนบำท) 

สนิทรัพย์รวม  530.69  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  2.63  

หนีส้นิรวม  312.21  

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  (1.56) 

สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  217.41  

ขาดทนุสทุธิไตรมาส 2  (6.09) 

 

สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ 

ของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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 ข้อมลูทางการเงิน SSK  

   
หน่วย:ล้านบาท 

  ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 25601 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

รถหวัลำก (NBV2)                                       200.00                                     198.80                                        206.03  

รถปูน (NBV2)                                       123.21                                       19.16                                        126.91  

สินทรัพย์รวม                                      373.36                                     365.36                                        375.27  

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)                                      246.49                                     243.43                                        260.90  

หนีสิ้นรวม                                      125.67                                     120.73                                        113.26  

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                                      248.31                                     244.63                                        262.02  

ขำดทุนสะสม                                      (41.69)                                    (45.10)                                       (27.98) 

ทุนจดทะเบียนรวม                                      290.00                                     290.00  290.0  
1 ข้อมูลทางการเงิน SSK ส าหรับประกอบการพิจารณาลดทนุ (ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน) (“NCL”) ครัง้ท่ี 

4/2560 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และ ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั (“SSK”) วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560) 

2 มลูคา่ทางบญัชีสทุธิ 

 สรุปรายได้คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
  31 พค. 60   30 มิ.ย. 60   31 ธ.ค. 59  
  (5 เดือน) (6 เดือน)  (12 เดือน) 
รำยได้รถหวัลำก                                         57.82                                       69.83                                        113.53  
        

รำยได้รถปูน                                           6.44                                         6.44                                          15.49  
        

ต้นทุนรถหวัลำก (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา)                                         47.54                                       56.51                                        102.57  
        

ต้นทุนรถปูน (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา)                                           6.13                                         6.00                                          13.89  
        

ค่ำเสื่อมรำคำรถหวัลำก                                           6.04                                         7.24                                             7.07  
        

ค่ำเส่ือมรำคำรถปูน                                           3.79                                         3.92                                             4.56  
        

ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรรวม                                         14.48                                       19.72                                          28.92  
        

ขำดทุนสุทธิ                                      (13.71)                                    (17.12)                                       (27.99) 
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 การค านวณขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์มีดงันี ้ 

 

 ทัง้นี ้เมื่อรวมขนาดรายการอื่น ๆ ที่เกิดในชว่ง 6 เดือนก่อนการอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้และ 12 

เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์เป็นรายการเดยีวกนั จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่

ตอบแทนและเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุที่ค านวณได้ โดยสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  สูตรกำรค ำนวณ  ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑ์ มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

 NTA ของ SSK ตามสดัสว่นท่ีได้มา x100 / NTA ของบริษัท  

(243.43 ล้านบาท x 31.50% x 100) / 217.41 ล้านบาท  35.27 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ 

 ก าไรสทุธิของ SSK ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัท / ก าไรสทุธิ

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจาก SSK มีขาดทนุสทุธิ  n/a 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทช าระเป็นคา่หุ้นสามญั / สนิทรัพย์รวม

ของบริษัท  

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากไมม่ีคา่ตอบแทนที่ช าระ  n/a 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ 

 ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทไมม่ีการออกหลกัทรัพย์เพือ่

ช าระราคา  n/a 
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เกณฑ์ 

มูลค่ำรำยกำร (ร้อยละ) 

รำยกำรปัจจุบัน 

รำยกำรที่เกดิในช่วง 6, 12 เดอืน

ก่อนหน้ำ 

 กำรได้มำซึ่งสดัส่วน

ใน SSK 

ลงทุนในหุ้น

สำมัญ (1) 

ซือ้ทรัพย์สนิ

ด ำเนินงำน (2) 

รวมขนำด

รำยกำร  

1. เกณฑ์ มลูคา่สนิทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิ 35.27 n/a n/a 35.27 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ n/a n/a n/a n/a 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ

แทน n/a 5.85 3.72 9.57 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ n/a n/a n/a n/a 

รวม 44.84 

 

หมายเหต ุ: (1)  การลงทนุในกิจการผลติและจ าหนา่ยน า้ยาฟอกไต ในเดือนตลุาคม 2559 และเดอืนพฤษภาคม 2560 และการ 

                        ลงทนุเพิ่มในกิจการโลจิสติกส์ ในเดือนพฤษภาคม 2560 

    (2)  การได้มาซึง่สนิทรัพย์ในการด าเนินงานรอบ ในเดอืนสงิหาคม 2560 

  เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน แล้วแตก่รณี ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการใน

ครัง้นี ้ซึง่มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 9.57 และเมื่อได้รวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในปัจจบุนัจะมีขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบั

ร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุที่ค านวณได้ ซึง่เป็นขนาด

รายการที่สงูกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้รายการดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายการดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ และต้องด าเนินการจดัส่ง

หนงัสือตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปให้แก้ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ทีจ่ะได้มา 

สนิทรัพย์ที่ NCL จะได้มา ได้แก่ สดัสว่นการถือหุ้น โดยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทนุจดทะเบียนใหมค่ือ 

16842,800 บาท (มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)  

5. มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่ ท่ีใช้ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบแทน  

- ไมม่ี -  

6. แหลง่เงินทนุท่ีใช้  

- ไมม่ี -  

7. เง่ือนไขการท ารายการ 

การเข้ารายการดงักลา่ว เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 2 โดยใช้วิธีค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑ์

มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป บริษัทจึงมีหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการ

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

8. ประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดกบับริษัท 

1. เป็นการลดภาระทางด้านคา่ใช้จ่ายของบริษัทลง ทัง้ด้านต้นทนุ และด้านคา่เสือ่มของราคาทรัพย์สินและคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารงาน  

2. จากการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นของ SSK ในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ บริษัท NCL 
ได้มีอ านาจในการบริหารเต็มที่ มีความคล่องตัวในการท างาน การคิดกลยุทธ์ และทิศทางการท างาน อีกทัง้บริษัทมี
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการขนส่งสินค้าด้วยรถหวัลาก - หางพ่วงยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่การบริหารงานได้เป็นอยา่งดี  

3. สง่เสริมให้ SSK ฟืน้ตวัขึน้จากภาวะขาดทนุสะสม มีก าไรที่มัน่คง ซึง่จะสง่ผลให้ผลการด าเนินงานของ SSK ดีขึน้ และ
สง่ผลดีตอ่ผลประกอบการรวมของกลุม่บริษัทในอนาคต 

 

การก าหนดราคาคืนทนุให้คณุวาสนา 

1. มลูคา่ตามบญัชีของรถ ณ วนัท่ี 31 พค. 60 

 ก่อนลดทุน 

ณ วันที่ 31 พค. 60 

หลังลดทุน 

ณ วันที่ 15 สค. 60 

เงนิสด 

ที่คุณวำสนำได้รับ 

หมำยเหตุ 

มูลค่ำตำมบัญชี 
รถหวัลาก – หางพว่ง 
รถปนู 

219.29 
103.83 

215.21 
- 

- 
103.83 

ผลตา่งก่อนลดทนุและ
หลงัลดทนุคือคา่เสื่อม
ราคาระหวา่งงวด 
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2. ผลขาดทนุสะสมของ SSK ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ผู้ ถือหุ้น มลูคา่รถที่น ามา

ลงทนุ (บาท) 
เงินสดที่น ามา
ลงทนุ (บาท) 

ทนุรวม (บาท) สดัสว่นการ
ถือหุ้น (%) 

ขาดทนุสะสม (บาท) เป็นสว่นของผู้ ถือ
หุ้นคงเหลือ 
ณ 31 พค. 60 

คณุวาสนา 121,125,000.00 2,125,000.00 123,250,000.00 42.50% -17,716,860.56 105,533,139.44 

NCL 120,944,939.55 6,205,050.45 127,149,990.00 43.84% -18,277,473.77 108,872,516.23 

อ่ืน ๆ   39,600,010.00 39,600,010.00 13.66% - 5,692,396.39 33,907,613.61 

รวม 242,069,939.55 47,930,060.45 290,000,000.00 100.00% (41,686,730.72) 248,313,269.28 

 

 ซึง่เมื่อพิจารณาผลขาดทนุเฉพาะสว่นมี่ลดทนุของคณุวาสนาจะรับผลขาดทนุสะสมดงันี ้

คณุวาสนา ทนุ (บาท) ขาดทนุสะสมตามสดัสว่น (บาท) 

ทนุเดิม 

ลดทนุ 

123,250,000.00 

121,257,200.00 

17,716,860.56 

17,430,400.84 

คงเหลอื 1,992,800.00 286,459,.72 

 

ภายหลงัการลดทนุ SSK จะมีทนุและสนิทรัพย์คงเหลอืดงันี ้            

 ก่อนลดทุน 

ณ วันที่ 31 พค. 60 

หลังลดทุน 

ณ วันที่ 15 สค. 60 

ทุนจดทะเบียน  
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
(มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

                              
29.00                                     

290.00 
 

                                     
16.87  

168.87 
 

รถหวัลำก – หำงพ่วง 
รถหวัลาก (คนั) 
หางพว่งหวัลาก (หาง) 

102 
103 

                                            
96 
102 

รถขนปูน 
รถหวัลาก - ปนู (คนั) 
รถหางพว่ง – ปนู (หาง) 

48 
55 

- 
- 
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วตัถปุระสงค์การลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทนุ SSK บริหารตามข้อก าหนดตามสดัสว่น
การร่วมทนุโดยทัง้ 2 ฝ่าย ต้องร่วมกนับริหาร และมีอ านาจเทา่ๆ กนั และหลงัจากการลดทนุ NCL จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียง
ฝ่ายเดียว ซึง่จะสง่ผลให้การท างานและการบริหารคลอ่งตวัมากขึน้ และเพื่อลดภาระต้นทนุคา่เสือ่มราคารถปนูประมาณ 0.78 ล้านบาท
ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้านบาท ต่อเดือน โดยภายหลงัการลดทุนไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัทเป็นหวัลาก – หางพ่วง ท่ีบริษัท มีประสบการณ์และความช านาญ และมีผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลกูค้าที่มีความ
ต้องการการขนสง่ผลิตผลทางการเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเลง็เห็นว่ามีการปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรายได้
เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

แผนผงัแสดงการเปรียบเทียบรายได้และก าไรสทุธิ ของ SSK ก่อนและหลงัการลดทนุ 

 

โดยธุรกิจของ SSK เน้นการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วง ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ ขนสง่สินค้าจ านวนมาก หรือเป็นตู้คอนเทน
เนอร์ ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ที่ผลติสนิค้าและพืชผลทางการเกษตร  

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการในครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
และผู้ ถือหุ้น ด้วยเหตผุลดงันี ้

1. ทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการขายสินทรัพย์หัวลาก – หางพ่วงส าหรับขนปูนในครัง้นีเ้ป็นการลดภาระทางด้าน
คา่ใช้จ่ายของบริษัทลง ทัง้ด้านต้นทนุ ด้านค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน เนื่องจาก หาก 
SSK มีผลขาดทนุสะสมมาต่อเนื่อง และหากยงัคงด าเนินกิจการในลกัษณะนีต้่อไป คณะกรรมการเล็งเห็นว่าจะท าให้ 

ล้านบาท 



14 

 

SSK มีผลขาดทนุเพิ่มมากขึน้ในอนาคต และสง่ผลตอ่ผลประกอบการรวมของกลุม่บริษัท NCL ดงันัน้การท่ีบริษัทได้คิด
หาวิธีทางลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายให้กบับริษัท เป็นทางออกที่ดีและสมเหตสุมผล 

2. จากการการปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้นของ SSK ในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ บริษัท NCL 
ได้มีอ านาจในการบริหารเต็มที่ มีความคล่องตวัในการท างาน การคิดกลยุทธ์ และทิศทางการท างาน อีกทัง้บริษัทมี
ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการขนสง่สนิค้าด้วยรถหวัลาก และหางพว่งยาวนานกวา่ 20 ปี ซึง่เป็น
ประโยชน์ตอ่การบริหารงานได้เป็นอยา่งดี  
คณะกรรมการบริษัทมีความมัน่ในวา่การปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้น การลดต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายในครัง้นีจ้ะสง่ผล
ให้ SSK ฟืน้ตวัขึน้จากภาวะขาดทนุสะสม กลบัมามีก าไร ได้ในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ SSK ดีขึน้ 
และสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการรวมของกลุม่บริษัท ในอนาคต 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 


