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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) (เพิ่มเติม) 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

  ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ได้มีมติ
อนมุตัิให้บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 43.84 
ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ SSK) ลดทุนจดทะเบียนของ SSK จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,000,000 บาท เป็น 
168,742,800 บาท ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของ SSK โดยเป็นการลดทนุของคณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ์ ทัง้จ านวนซึง่
ส่งผลท าให้สญัญาร่วมทุนสิน้สดุลง และเป็นผลให้บริษัท ถือหุ้นในสดัส่วนที่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทุนจด
ทะเบียนใหม ่มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 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 

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 
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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) 

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 
 

เนื่องจากบริษัท SSK เกิดจากการร่วมทนุของ 2 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ (อ้างอิงที่ NCL-M 11/59 เร่ืองชีแ้จงข้อมลูของบริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์โลจิสติกส์ จ ากดั ร่วมกบัผู้บริหารของ
บริษัทที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายรถใหญ่ IVECO จากประเทศอิตาลี ลงวนัที่ 20 มิถนุายน 2559 และ ที่ NCL-M 10/59 เร่ืองการโอน
ทรัพย์สนิของบริษัทฯเพื่อการลงทนุ ลงวนัท่ี 9 มิถนุายน 2559) คือ NCL และ คณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ์ โดยการโอนสนิทรัพย์เพื่อ
การลงทนุ จากความช านาญในเชิงธุรกิจของ 2 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ เร่ิมด้วย NCL มีความช านาญด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถหวัลาก 
และหางพ่วง ได้โอนทรัพย์สินรถหวัลากและหางพ่วง และ เงินสดจ านวนหนึ่ง และ คุณวาสนา เสือกลิ่นศกัดิ์ (อ้างอิงท่ี NCL-M 
14/59 เร่ืองแจ้งข้อมลูเพิ่มเติม ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559 และ ที่ NCL-M 15/59 เร่ืองแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 1) ลงวนัที่ 11 
กรกฎาคม 2559) เป็นกรรมการของบริษัทตวัแทนจ าหน่ายรถบรรทกุขนาดใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ซึ่งจะช่วยสร้างฐานลกูค้ารายใหญ่ที่ต้องการขนสง่ และมีความช านาญธุรกิจการขนสง่ปนูซีเมนต์  ได้ลงทนุรถหวัลาก – หางพว่ง 
ส าหรับขนปนูโดยเฉพาะและเงินสดจ านวนหนึ่ง ภายหลงัที่ลงทุนร่วมกนัแล้วปรากฎว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท าให้
ยอดขายในงานปนู หรือการใช้รถปนู ไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จ่าย  จึงท าให้ทัง้สองฝ่ายตดัสนิใจยกเลกิการร่วมทนุดงักลา่ว 

ดงันัน้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น SSK ครัง้ที่ 3/2560 จึงมีมติอนมุตัิให้โอนสนิทรัพย์สว่นหวัลาก – หางพว่ง ส าหรับขนปนู
ให้เป็นสินทรัพย์รอการขายตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 และ มีมติอนมุตัิขายสินทรัพย์หวัลาก – หางพ่วงดงักลา่วให้คณุวาสนา 
เสอืกลิน่ศกัดิ์ ในราคาตามบญัชี  (อ้างอิงงบการเงินบริษัท SSK สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560) ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่ SSK  เป็นจ านวนเงิน 103,826,799.16 บาท และ ลดทุน จ านวน 12,125,720 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 
121,257,200.00 บาท พร้อมทัง้รับผลขาดทนุสะสมของเงินลงทนุดงักลา่ว ตัง้แต่เร่ิมกิจการ จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ตาม
สดัสว่นการลงทนุ เป็นจ านวน 17,430,400.84 บาท  

วตัถปุระสงค์การลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึง่จะสง่ผลให้การท างานและการบริหารคลอ่งตวัมาก
ขึน้ และเพื่อลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ SSK เก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ ภายหลงัการลดทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ SSK  
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แผนผงัแสดงการเปรียบเทียบรายได้และก าไรสทุธิ ของ SSK ก่อนและหลงัการลดทนุ 

 

  โดยธุรกิจของ SSK เน้นการขนสง่โดย หวัลาก – หางพว่ง ซึง่เป็นรถขนาดใหญ่ ขนสง่สนิค้าจ านวนมาก หรือเป็นตู้คอน
เทนเนอร์ ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง SSK มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพว่ง มากกวา่ 20 ปี 

 

 ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการดงักล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการ
สงูสดุเทา่กบัร้อยละ 35.27 ซึง่ค านวนด้วยเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ อ้างอิงงบการเงินระหวา่งกาล ส าหรับงวดหกเดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  

และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการ
เดียวกนั จะมีรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ และเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยใช้คา่สงูสดุที่ค านวนได้ ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงาน
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และต้องส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วันที่เปิดเผย
รายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาจ าหนา่ยไป  

 

 

ล้านบาท 
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 โดยมีรายละเอียด ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้า ดงันี ้ 

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

1 ลงทนุในบริษัท เกรซ วอเทอร์
เมด จ ากดั 

1 ตค. 59 เพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายใน
บริษัท 

8,000,000.00 1.35 

2 ลงทุนเพิ่มในบริษัท เกรซ วอ
เทอร์เมด จ ากดั  

8 พค. 60 เพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายใน
บริษัท 

9,778,000.00 3.14 

3 ล ง ทุ น เ พิ่ ม ใ น  NCL Inter 
Logistics (s) Pte., Ltd. 

11 พค. 60 เพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายใน
บริษัท 

7,390,524.54 1.36 

4 ลงทนุซือ้รถปิคอพั ส าหรับใช้ใน 
โครงการ รับขนส่งกระจาย
สิน ค้าไปใ ห้กับต่าง  ๆ  ของ
บริษัท NCL 

สค. 60 เพ่ือใช้ท าประกอบธุรกิจขนสง่ 6,000,000.00 1.13 

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

สค. 60 เพ่ือให้บริษัทยอ่ยเชา่ 13,765,500.00 2.59 

6. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากดั ลดทนุจดทะเบียน 

สค. 60 เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ 
SSK 

สดัสว่นหุ้นเพ่ิมขึน้ 35.27 

รวม 44.84 

 

โดยรายละเอียดของการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้แสดงไว้อยู่ในสารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท เอ็นซีแอล 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 ากัด (มหาชน) (“NCL”) ครัง้ที่ 

4/2560 วนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2560 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากดั (“SSK”) วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ให้ลดทนุจดทะเบียนของ SSK และ ด าเนินการจดทะเบียนลดทนุเป็นท่ีเรียบร้อย 

เมื่อวนัท่ี 15 สค. 2560 

2. คูก่รณีที่ท ารายการและและความสมัพนัธ์กบับริษัท 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  ผู้ รับสดัสว่นการถือหุ้นเพิม่ขึน้ 

คณุวาสนา เสอืกลิน่ศกัดิ ์ (ผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วม)  ผู้ลดทนุ  

ซึง่ทัง้สอง ไมม่ีความเก่ียวโยงกนั 

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

 บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30มิถนุายน 

2560 ซึ่งสอบทานโดย นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั โดยมีรายละเอียดการค 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 
 

งบการเงิน. SSK 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  

สนิทรัพย์รวม  365.36   375.27  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  1.20   1.12  

หนีส้นิรวม  120.73   113.25  

สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  243.43   260.90  

ขาดทนุสทุธิ (6 เดือน)  (17.12)   

ขาดทนุสทุธิ (12 เดอืน)    (27.98) 

 

 การค านวณขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์มีดงันี ้ 

เกณฑ์  สูตรกำรค ำนวณ  

ขนำด

รำยกำร 

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 าไร

สทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจาก SSK มีขาดทนุสทุธิ  n/a 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

 มลูคา่สิง่ตอบแทนที่บริษัทช าระเป็นคา่หุ้นสามญั / สนิทรัพย์

รวมของบริษัท  

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากไมม่ีคา่ตอบแทนที่ช าระ  n/a 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ 

 ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทไมม่ีการออกหลกัทรัพย์

เพื่อช าระราคา  n/a 
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 ทัง้นี ้เมื่อรวมขนาดรายการอื่น ๆ ที่เกิดในชว่ง 6 เดือนก่อนการอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้และ 

12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์เป็นรายการเดยีวกนั จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูคา่

รวมของสิง่ตอบแทนและเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุที่ค านวณได้ โดยสรุปได้ดงันี ้

  

  

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 

  เมื่อพิจารณาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน แล้วแต่กรณี ก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท า

รายการในครัง้นี ้ซึง่มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 9.57 และเมื่อได้รวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในปัจจบุนัจะมีขนาดรายการ

รวมสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุที่

ค านวณได้ ซึง่เป็นขนาดรายการท่ีสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้รายการดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นการเข้าท ารายการ



8 

 

ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์ และต้องด าเนินการจดัส่งหนงัสือตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาห รือจ าหน่ายไปให้แก้ผู้ ถือหุ้น

ภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

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 และ

เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป บริษัทจึงมีหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั

รายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์ 

8. ประโยชน์ที่คาดวา่จะเกิดกบับริษัท 

การปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK จะสง่ผลท าให้ NCL มีอ านาจในบริษัท SSK อย่างเต็มที่ในการบริหารงาน รถหวั
ลาก – หางพ่วง ที่บริษัทมีความช านาญ และมีอ านาจในการตดัสินใจทางการเงิน เพื่อช่วยพลิกให้ SSK กลบัมีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ตอ่ไป   

ดงันัน้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น SSK ครัง้ที่ 3/2560 จึงมีมติอนมุตัิให้โอนสนิทรัพย์สว่นหวัลาก – หางพว่ง ส าหรับขนปนู
ให้เป็นสนิทรัพย์รอการขายตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 และ มีมติอนมุตัิขายสนิทรัพย์หวัลาก – หางพว่งดงักลา่วให้คณุ
วาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ ในราคาตามบัญชี  (อ้างอิงงบการเงินบริษัท SSK สิน้สุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ SSK เป็นจ านวนเงิน 103,826,799.16 บาท และ ลดทนุ จ านวน 12,125,720 หุ้น มลูคา่หุ้น
ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาท พร้อมทัง้รับผลขาดทนุสะสมของเงินลงทุนดงักล่าว ตัง้แต่เร่ิมกิจการ 
จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ตามสดัสว่นการลงทนุ เป็นจ านวน 17,430,400.84 บาท  

วตัถปุระสงค์การลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึง่จะสง่ผลให้การท างานและการบริหารคลอ่งตวัมาก
ขึน้ และเพื่อลดภาระต้นทนุและค่าใช้จ่ายของ SSK เก่ียวกบัทรัพย์สินนัน้ ภายหลงัการลดทนุจะไม่สง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ SSK  
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แผนผงัแสดงการเปรียบเทียบรายได้และก าไรสทุธิ ของ SSK ก่อนและหลงัการลดทนุ 

 

โดยธุรกิจของ SSK เน้นการขนสง่โดย หวัลาก – หางพว่ง ซึง่เป็นรถขนาดใหญ่ ขนสง่สนิค้าจ านวนมาก หรือเป็นตู้คอน
เทนเนอร์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง SSK มีผู้ บริหารที่มี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพว่ง มากกวา่ 20 ปี 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท ารายการครัง้นีเ้ป็นการกระท าที่สมเหตสุมผล เนื่องจาก หาก 
SSK ยงัคงด าเนินกิจการในลกัษณะร่วมทนุตอ่ไป คณะกรรมการเล็งเห็นวา่จะท าให้ SSK มีผลขาดทนุเพิ่มมากขึน้ใน
อนาคต และส่งผลต่อผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษัท NCL และเพื่อให้การด าเนินงานของ SSK เป็นไปอย่าง
คลอ่งตวั ซึง่จะสง่ผลให้ผลการด าเนินงานของ SSK ดีขึน้ในอนาคต  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 

ล้านบาท 


