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

 

 

ท่ี NCL-M 25/60  

วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

 

เร่ือง  แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2560 และแจ้งรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ครัง้ท่ี 6/2560 เม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders Agreement)กบับริษัท Zim Integrated 
Shipping Service Limited เพ่ือจัดตัง้ บริษัท ร่วมทุน บริษัท ร่วมทุนดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะจัดตัง้หน่วยงานจดัส่ งซึ่งจะเป็น
ผู้ด าเนินการจดัสง่และขนสง่สนิค้าของซิมในประเทศไทย 

เพ่ือด าเนินการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ โดยการเข้าร่วมทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะจดัตัง้บริษัทซึง่จะเป็นผู้ด าเนินการจดัสง่และขนสินค้า
ของ ZIM ในประเทศไทย นอกจากนีย้ังเป็นโอกาสท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท อีกด้วย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการดงักล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 0.96 ซึ่ง
ค านวนด้วย เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนอ้างอิงงบการเงินระหวา่งกาล ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560และเม่ือ
รวมขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการเดียวกนั จะมี
รายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 45.80 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ และเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  โดยใช้ค่าสงูสดุท่ี
ค านวนได้ ซึ่งมีขนาดรายการสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และต้องสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศรายการได้มาจ าหน่ายไป  
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 โดยมีรายละเอียด ขนาดรายการท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้า ดงันี ้

ล าดบัท่ี 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 

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

11 พค. 
60 

เพ่ือใช้เป็นเงินหมนุเวียนภายในบริษัท 7,390,524.54 1.36 

4 ล ง ทุ น ซื อ้ ร ถ ปิ ค อั พ  ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น 
โครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กบั
ต่าง ๆ ของบริษัท NCL 

สค. 60 เพ่ือใช้ท าประกอบธรุกิจขนสง่ 6,000,000.00 1.13 

5 Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ลงทนุ
ซือ้ตู้  Tank , Reefer และ Dry เพ่ือให้เช่า 

สค. 60 เพ่ือให้บริษัทย่อยเช่า 13,765,500.00 2.59 

6. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั ลดทนุจดทะเบียน 

สค. 60 เพ่ือปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK สดัส่วนหุ้นเพ่ิมขึน้ 35.27 

7. บริษัท  ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั ก.ย. 60 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่ง Transport 
service 

5,100,000.00 0.96 

รวม 45.80 

 

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

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
    กรรมการผู้จดัการ  
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1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ให้ NCL เข้า

ท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กบับริษัท Zim Integrated Shipping Service Limited (“ZIM”) เพ่ือ

ด าเนินการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ และให้เข้าท าสญัญาในวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

2. คูก่รณีท่ีท ารายการและและความสมัพนัธ์กบับริษัท 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  บริษัทผู้ ร่วมทนุ The joint venture company 

บริษัท Zim Integrated Shipping Service Limited  บริษัทผู้ ร่วมทนุ The joint venture company 

ซึง่ทัง้สอง ไมมี่ความเก่ียวโยงกนั 

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึง่สนิทรัพย์  

 บริษัทฯ ได้ค านวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2560 ซึ่งสอบทานโดย นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

 ข้อมลูทางการเงิน 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560(ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม   530.69  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน   2.63  

หนีส้ินรวม   312.21  

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  (1.56) 

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA)   217.41  

ขาดทนุสทุธิไตรมาส 2   (6.09) 

 
 

สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่งสนิทรัพย์ 

ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์ เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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 การค านวณขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์มีดงันี ้ 

 
ทัง้นี ้เม่ือรวมขนาดรายการอ่ืน ๆ ท่ีเกิดในช่วง 6 เดือนก่อนการอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ในครัง้นี ้และ 12 

เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึง่สนิทรัพย์เป็นรายการเดียวกนั จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 45.80 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่

ตอบแทนและเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุท่ีค านวณได้ โดยสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิ 

 

(NTAของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นท่ีได้มาหรือจ าหน่ายไป) x 
100/NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

 ไมส่ามารถค านวณได้เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหม่ n/a 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ  

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นท่ีซือ้
หรือขาย) x 100/ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน 

 ไมส่ามารถค านวณได้เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหม่ n/a 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  

 

มลูค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100/ สินทรัพย์รวมของบริษัทจด
ทะเบียน 

5,100,000x100/530,693,155.01 0.96% 

4. เกณฑ์มลูค่าของหลกัทรัพย์ 

ไมส่ามารถค านวณได้เน่ืองจากบริษัทไมมี่การออกหลกัทรัพย์เพ่ือ

ช าระราคา n/a 
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เกณฑ์ 

มลูค่ารายการ (ร้อยละ) 

รายการปัจจบุนั รายการท่ีเกิดในช่วง 6 และ 12 เดือนก่อนหน้า 

 ลงทนุในหุ้น

สามญับริษัท 

การได้มาซึง่สดัสว่น

เงินลงทนุ 

ลงทนุในหุ้น

สามญั 

ซือ้ทรัพย์สิน

ด าเนินงาน 

รวมขนาด

รายการ 

1. เกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิ  n/a 35.27 n/a n/a 35.27 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ n/a n/a n/a n/a n/a 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่

ตอบแทน 0.96 n/a 5.85 3.72 10.26 

4. เกณฑ์มลูค่าของ

หลกัทรัพย์ n/a n/a n/a n/a n/a 

 รวม 45.80 

 

เม่ือพิจารณาการได้มาซึง่สนิทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน แล้วแตก่รณี ก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการใน

ครัง้นี ้ซึง่มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 0.96 และเม่ือได้รวมรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ในปัจจบุนัจะมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบั

ร้อยละ 45.80 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน และเกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยใช้คา่สงูสดุท่ีค านวณได้ ซึง่เป็นขนาด

รายการท่ีสงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้รายการดงักลา่วจงึเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทจงึมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และต้องด าเนินการจดัสง่

หนงัสือตามรายละเอียดท่ีก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปให้แก้ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจะได้มา 

NCL : หุ้นสามญั จ านวน 5,100 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท  

ZIM : หุ้นสามญั จ านวน 4,899 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

         หุ้นบริุมสิทธ์ิจ านวน 1 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 
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5. มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมลูค่า ท่ีใช้ในการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทน  

ราคาพาร์ของหุ้น ทัง้นีบ้ริษัท  ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นบริษัทท่ีก าลงัจะจดทะเบียนขึน้ใหม ่ท าให้ยงัไมมี่งบการเงินท่ีผ่าน

การตรวจสอบแล้ว ท าให้มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีซือ้หุ้นสามญัจะเทา่กบัทนุจดทะเบียนของบริษัท  ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั โดย

ท่ีบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยูท่ี่ 51.00% คิดเป็นเงิน 5,100,000 บาท  

 

6. แหลง่เงินทนุท่ีใช้ 

เงินทนุหมนุเวียนในบริษัทซึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

7. เง่ือนไขการท ารายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 โดยใช้วิธีค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน และ

เกณฑ์มลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทจงึมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์  

 

8. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดกบับริษัท  

8.1 สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบับริษัทได้ในอนาคต  

8.2 สง่เสริมให้บริษัทมีผลตอบแทนท่ีเติบโต มีก าไรที่มัน่คงและต่อเน่ืองในอนาคต 

 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้หมาะสมและจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้ นในอนาคต ซึ่ งคาดว่าจะส่งผลตอบแทนอย่างมีศักยภาพในอนาคตโดยบริษัท Zim 
Integrated Shipping Service Limited ซึง่เป็นบริษัทสายการเดินเรือระดบัชัน้น าระดบัโลก ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในอนาคต 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่น ไมมี่ความเหน็แตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 


