
 
 

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

 

ท่ี NCL-M 15/61 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 

 

 เร่ือง  แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 และสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ (เพิ่มเตมิ2) 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สืบเน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 (อ้างอิงท่ี NCL-M 11/61 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561) ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด าเนินธุรกิจให้

เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เลิกกิจการ เน่ืองจาก Buss Capital GmbH ซึง่เป็นผู้ ให้การสนบัสนุนเงินทุนเพ่ือธุรกิจให้กบั Legacy ไม่

สามารถสนบัสนนุเงินทนุในการด าเนินธรุกิจให้กบั Legacy ตอ่ไปได้ เน่ืองจากกองทุนดงักลา่วประสบภาวะล้มละลาย จงึท าให้ 

Legacy ไม่มีเงินทนุเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึง่อาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจและเกิด

ภาวะขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษทัพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วจงึมีมติอนมุตัิเห็นควรให้เลกิกิจการ

บริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัท Legend Shipping Pte., Ltd. ซึง่เป็นผู้ ถือ

หุ้นในบริษัท Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้มีความสนใจและมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อ จึงขอซือ้หุ้นของบริษัท 

Legacy ซึง่เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์สงิคโปร์ (“SGD”) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) ครัง้ท่ี 

3/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมติัให้บริษัทฯ จ าหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย Legacy Asia 

Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) จ านวน 140,000 หุ้นสามญั มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value) 1 SGD ต่อหุ้นสามัญ ให้กบั Legend 

Shipping Pte., Ltd.ในราคา Par Value คิดเป็นมลูค่า 140,000 SGD หรือเทียบเท่า 3.45 ล้านบาท (อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ทัง้นีมู้ลค่าท่ีจ าหน่ายท่ีแท้จริงจะเป็นไปตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีมีการช าระเงิน) ซึ่ง

ผลตอบแทนท่ีได้รับมีมูลมากกว่า ราคาตามบัญชีของมูลค่าหุ้น ซึ่งเท่ากับ 3.06 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท Legacy Asia 

Capital Pte., Ltd. มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย คา่ด าเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม 

ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคตอีกด้วย 

ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการเข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ืองการ



 
 

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์”) โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 1.40 ซึง่ค านวนด้วย 

เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน อ้างองิงบการเงินระหว่างกาล ส าหรับงวดสาม เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และเม่ือรวม

ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการ

เดียวกนั จะมีรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 1.40 ดงันัน้การเข้าท ารายการจึงไม่เข้าข่ายรายการท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และ ไม่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รำยละเอียดสำรสนเทศรำยกำรเกี่ยวโยงกนักับกำรจ ำหน่ำยหุ้น 

ของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรำยกำร 

ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

2. คู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง และควำมสัมพันธ์ 

ผู้ซือ้  : Legend Shipping Pte., Ltd. 

ผู้ขาย  : บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะความสมัพันธ์ : เป็นผู้ ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. โดย บริษัท เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นของ Legacy Asia Capital Pte., Ltd.  ร้อยละ 70 และ 

Legend Shipping Pte., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้น Legacy Asia Capital Pte., Ltd. จ ากดั ร้อยละ 30 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำร 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของบริษัทย่อย Legacy 

Asia Capital Pte., Ltd. ได้จ าหน่ายหุ้ นทัง้หมดจ านวนจ านวน 140,000 หุ้นสามัญ มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value) 1 

SCD ตอ่หุ้นสามญั ให้กบั Legend Shipping Pte., Ltd.ในราคา Par Value คดิเป็นมลูคา่ 140,000 SGD 

หมายเหตุ : หลังจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะท าให้ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. สิน้สภาพการเป็น

บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการโดยอ้างองิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31มีนาคม 

2561 โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมลูทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2561 (หน่วย : ล้านบาท) NCL LEGACY 

สินทรัพย์รวม  717.35 4.41 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน   3.95 - 

หนีส้ินรวม  447.22 0.04 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 0.05 - 

ทนุช าระแล้ว 106.21 5.16 

สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  218.07  4.37 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิไตรมาส 1  (4.22) 0.04 



 
 

 การค านวณขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์มีดงันี ้ 
เกณฑ์ สตูรการค านวน ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป) x 

100 / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

4.37     x 70 / 100 x 100 

218.07 

 

1.40 % 

 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นที่

ซือ้หรือขาย) x 100 / ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียน 

ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากขาดทนุ 

n/a 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน มลูคา่รายการที่จา่ยหรือได้รับ x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัท

จดทะเบียน 

   3.61     x 100 

 717.35 

 

0.50 % 

 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากบริษัทไมมี่การออกหลกัทรัพย์ n/a 

 

4. มูลค่ำรวมของรำยกำร 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามัญทัง้หมดท่ีถือใน 

Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) จ านวน 140,000 หุ้นสามญั มลูค่าท่ีตราไว้ (Par Value) 1 SCD ต่อหุ้น

สามัญ ให้กับ Legend Shipping Pte., Ltd.ในราคา Par Value คิดเป็นมูลค่า 140,000 SGD หรือเทียบเท่า 3.45 

ล้านบาท (อ้างอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ทัง้นีมู้ลค่าท่ีจ าหน่ายท่ีแท้จริงจะเป็นไปตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการช าระเงิน) 

5. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

- ได้รับเงินลงทุนกลบัคืนให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีมูลมากกว่า ราคาตามบญัชีของมูลค่าหุ้น เน่ืองจากบริษัท Legacy 

Asia Capital Pte., Ltd. มีผลขาดทนุสะสม 

- สง่ผลให้บริษัทฯ ไมต้่องแบกภาระค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ซึง่เทา่กบั 3.06 ล้านบาท  ท่ี

อาจเกดิขึน้ในอนาคต 

6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

- คณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นค่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นในอนาคต เน่ืองจากส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระ

คา่ใช้จ่าย คา่ด าเนนิการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต 

7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/ หรือ ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็น

ของคณะกรรมกำรบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทา่น ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถู้กต้อง ครบถ้วน และ เป็นความจริงทกุประการ  


