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

 

ที่ NCL-M 21/60  

วนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เร่ืองการได้มาจ าหนา่ยไป และ รายการเก่ียวโยงกนั (แก้ไข)  

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้จดัการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 โดยมีมติอนมุตัิทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. อนุมตัิโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลกูค้า ท่ี
ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถปิคอพั โดยอาศยัความช านาญด้านการบริการจดัการระบบ
การขนสง่สนิค้าของบริษัทฯ และสามารถสนบัสนนุการขยายธุรกิจทางด้านการขนสง่สนิค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้
ในอนาคต อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ที่ให้บริการขนสง่สินค้าในประเทศด้วยรถบรรทกุ (หวัลาก-หางพ่วง) 
โดยกลุม่ลกูค้า และกลุม่เป้าหมายเป็นคนละกลุม่กนัอยา่งชดัเจน 
 
โดยการอนมุตัิโครงในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการจดัซือ้รถปิคอพัจากศนูย์ตวัแทนจ าหนา่ยรถ (ซึง่ไมเ่ป็น
บคุคลเก่ียวโยง)  จ านวน 10 คนั  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ จ านวน ราคาตอ่หนว่ย (บาท) รวม (บาท) 

รถปิคอพั 10 600,000 6,000,000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เมื่อค านวนขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไข
เพิ่มเติม) แล้วเป็นดงันี ้ 
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เกณฑ์การค านวณ วิธีการค าณวน มลูคา่ (ร้อยละ) 

1)มลูคา่สนิทรัพย์ (NTA)  %การถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

2)ก าไรสทุธิการด าเนินงาน %การถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิ ของบริษัทจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

3)มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จ านวนเงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

 6,000,000 x 100 
530,693,155.01 

= 1.13% 

4)มลูคา่หุ้นทนุ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

 
2. อนุมัติให้บริษัทฯ ย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ซึ่งท าธุรกิจให้เช่าตู้ คอนเทนเนอร์ ลงทุนซือ้ตู้  Tank , 

Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า เพื่อรองรับการขยายตวัของกลุม่ลกูค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึน้ในปัจจุบนั ทาง
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กบับริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการ จ านวน ราคาตอ่หนว่ย (บาท) รวม (บาท) 

1. Tank 8 519,750 4,158,000 

2. Reefer 17 297,500 5,057,500 

3. Dry 100 45,500 4,550,000 

  รวม 13,765,500 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
เมื่อค านวนขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไข
เพิ่มเติม) แล้วเป็นดงันี ้ 
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เกณฑ์การค านวณ วิธีการค าณวน มลูคา่ (ร้อยละ) 

1)มลูคา่สนิทรัพย์ (NTA)  %การถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

2)ก าไรสทุธิการด าเนินงาน %การถือหุ้น x NTA ของบริษัทท่ีท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิ ของบริษัทจดทะเบยีน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

3)มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จ านวนเงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

 13,765,500 x 100 
530,693,155.01 

= 2.59% 

4)มลูคา่หุ้นทนุ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไมส่ามารถค านวณได้ 

 

 ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการ 2 รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรืองการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไข
เพิ่มเติม)  

 รายการที่ 1. การจัดซือ้รถปิคอพั มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 1.13% และ รายการที่ 2. ลงทุนซือ้ตู้  Tank , 
Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 2.59% ซึ่งทัง้ 2 รายการค านวณด้วยเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษัท ส าหรับงวด หกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

  โดยรายการดงักลา่วไม่ใช่การท ารายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึน้ช่วง 6 เดือนก่อน
หน้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

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

1 ลงทนุในบริษัท เกรซ วอ
เทอร์เมด จ ากดั 

1 ตค. 59 เพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวียน
ภายในบริษัท 

8,000,000.00 1.35 

2 ลงทุนเพิ่มในบริษัท เกรซ 
วอเทอร์เมด จ ากดั  

8 พค. 60 เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน
ภายในบริษัท 

9,778,000.00 3.14 

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

11 พค. 
60 

เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน
ภายในบริษัท 

7,390,524.54 1.36 
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ล าดบัท่ี รายการ ระยะเวลา เหตผุลและความจ าเป็น จ านวนเงิน (บาท) การได้มา (%) 

4 ลงทนุซือ้รถปิคอพั ส าหรับ
ใช้ใน โครงการรับขนส่ง
กระจายสินค้าไปให้กับ
ตา่ง ๆ ของบริษัท NCL 

สค. 60 เพื่อใ ช้ท าประกอบธุรกิจ
ขนสง่ 

6,000,000.00 1.13 

5 Legacy Asia Capital 
Pte., Ltd. ลงทนุซือ้ตู้  Tank 
, Reefer และ Dry เพื่อให้
เช่า 

สค. 60 เพื่อให้บริษัทยอ่ยเช่า 13,765,500.00 2.59 

รวม 44,934,024.54 9.57 

 

โดยรวมรายการท่ีเกิดขึน้ 6 หรือ 12 เดือนก่อหน้าแล้วแตก่รณี จะมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ  9.57  ซึง่ขนาดรายการไม่
เข้าขา่ยที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศเก่ียวกบัการได้มาจ าหนา่ยไป ข้างต้น 

3. อนุมัติ ใ ห้  Legacy Asia Capital Pte., Ltd. กู้ เ งิน จาก  NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ลงทุนซื อ้ตู้  Tank , 
Reefer และ Dry เพื่อให้เช่าเพื่อรองรับการขยายตวัของกลุม่ลกูค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึน้ในปัจจุบนั ทาง
บริษัทฯ เลง็เห็นวา่เป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทตอ่ไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. เดือนปีที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

ภายในเดือนสงิหาคม 

2. อายสุญัญา 

3 ปี  

3. คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง  
ผู้กู้  : Legacy Asia Capital Pte., Ltd.   (NCL ถือหุ้น 70%) 
ผู้ให้กู้  : NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd.  (NCL ถือหุ้น 100%) 

4. ลกัษณะของรายการและมลูคา่ของรายการ  
เงินกู้  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 400,000 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 13,765,500 บาท 
ก าหนดระยะเวลาสญัญา 3 ปี ดอกเบีย้ 1 % ตอ่ปี 
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ผู้ ถือหุ้นของ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. มีดงันี ้
Legend Shipping Pte., Ltd.  ถือหุ้น 30% 
NCL    ถือหุ้น 70%  
โดยเงินท่ีให้กู้ เป็นของ NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ NCL ทัง้จ านวน และไมไ่ด้ให้
กู้ตามสดัสว่นเนื่องจาก Legend Shipping Pte., Ltd. ไมไ่ด้มีแผนส ารองเงินส าหรับการให้กู้  และช่วงเวลานีย้งั
ไมม่ีความพร้อมเร่ืองตวัเงินท่ีจะให้กู้  

5. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี และ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคล ที่เก่ียวโยงกนัไมเ่ข้าร่วมประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ในท่ีประชมุ 
นายกิตติ พวัถาวรสกุล เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทของ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. และ NCL Inter 
Logistics (s) Pte., Ltd. 

6. ความเห็นกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียดังกลา่วข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท า
รายการครัง้นีเ้ป็นการกระท าที่สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

7. ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั 
การตกลงเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกัน ประเภทประเภทรายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 มลูค่าตามบญัชีของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทเทา่กบั 217,407,406.62 บาท และเมื่อค านวณขนาดรายการดงักลา่วแล้วมี
มลูคา่เกิน 1 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท (ใช้คา่สงู) รายการดงักลา่วเป็นรายการขนาดกลางจะต้องได้รับ
การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


