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                             บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
        NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ที่ NCL-M 20/62  

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 เรือ่ง  แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2562 และ สารสนเทศการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์การขายหุน้สามญัทัง้หมด

ในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั จนสิน้สภาพบรษัิทยอ่ย 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย สารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ เรือ่ง การขายหุน้สามญัในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โล
จิสติกส ์จ ากดั ทัง้หมดจนสิน้สภาพบรษัิทยอ่ย 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ได้จัดการประชุม

คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติอนมุตัิที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. รบัทราบการลาออกของ นายกร ทพัพะรงัส ีจากต าแหนง่กรรมการประธานกรรมการบรษัิท โดยการลาออก มีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 9 ตลุาคม 2562 (อา้งอิง ที่ NCL-M 17/62 วนัท่ี 9 ตลุาคม 2562) 

2. อนมุตัิแตง่ตัง้ พล.อ. พอพล มณีรนิทร ์กรรมการอิสระ เขา้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบรษัิท และพน้จาก

ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยมีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป  

ทัง้นีก้รรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 มีจ านวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. พล.อ. พอพล   มณีรนิทร ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นางจิตรมณี   สวุรรณพลู กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ 

6. นายวญัเทนนัท ์  เตชะมรกต กรรมการ 

7. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม  กรรมการ 

8. นางสาวพรทิพย ์  แซล่ิม้  กรรมการ  

3. อนมุตัิการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน บรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (“SSK”) ซึง่มีสถานะเป็นบรษัิทย่อย

ของบรษัิท โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มีการถือหุน้อยูจ่  านวน 12,714,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.66 จากจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ

ออกเสียงทัง้หมด ราคาขายหุน้ละ 10 บาท (Par Value) รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 127,149,990 บาท โดยบริษัทฯ 

จะด าเนินการขายหุน้ทัง้หมดใหก้ับนายสขุสนัต ์ กิตติภทัรพงษ์  ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจ    
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ลงนาม ผูบ้ริหาร และถือหุน้ของ SSK  จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก

เสียง เนื่องจาก SSK มีผลประกอบการขาดทนุสะสม หากบริษัทฯ ขายหุน้ดงักลา่ว จะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งแบก

ภาระคา่ใชจ้่าย คา่ด าเนินการและภาวะขาดทนุสะสมที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตอีกดว้ย 

อนึ่งการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK จนสิน้สภาพบริษัทย่อย เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์อง

บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี

นยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 

2547 รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรพัย”์) แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ไมม่ีการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์ดในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา จึงพิจารณา

ขนาดรายการเฉพาะรายการจ าหน่ายไปในครัง้นี ้โดยเมื่อพิจารณาเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ จะมีขนาด

รายการอยู่ที่รอ้ยละ 35.87 และเกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการรอ้ยละ 15.91 ในขณะที่เกณฑก์ าไร

สทุธิไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากเหตุผลที่ SSK มีผลการด าเนินงานขาดทุน รวมถึงเกณฑม์ูลค่าหุน้ทุนจะไม่

สามารถค านวณขนาดรายการไดเ้ช่นกัน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ของบริษัทฯ เพื่อช าระค่าสินทรพัย ์ดงันัน้เมื่อ

เปรยีบเทียบขนาดรายการจะพบวา่วิธีการค านวณโดยเกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิจะมีขนาดรายการสงูสดุ

ที่รอ้ยละ 35.87 ซึ่งสงูกวา่รอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 จึงเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตอ้งจดัท ารายงาน

และเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงด าเนินการจดัท าสารสนเทศเวียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ภายใน 21 วนั นบัตัง้แต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์นอกจากนีร้ายการดงักลา่วเขา้ข่ายเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่เป็นผลให ้SSK ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ

บริษัทฯ สิน้สภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าใหต้อ้งมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยท์นัที  

และ ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย)  

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

   ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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สำรสนเทศรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เร่ือง กำรขำยหุน้สำมัญในบริษัท เอสเอสเค อนิเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด จนสิน้สภำพบริษัทยอ่ย 

 

1.5.1 สำรสนเทศบัญชี (1) ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
 

1.1 วัน เดือน ปี ที่ท ำรำยกำร 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  ครัง้

ที่ 6/2562 ซึ่งบริษัทจัดประชุมในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ขายหุน้ทัง้หมดในบริษัท เอสเอสเค 

อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั (“SSK”) ที่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูท่ัง้หมดจ านวน 12,714,999 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 93.66 ของจ านวน

หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 
หลกัทรพัยท์ี่ด  าเนินการซือ้ขาย : หุน้สามญัของบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 

ผูข้าย : บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ือ้ : นายสขุสนัต ์ กิตติภทัรพงษ์ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : ผูซ้ือ้คือนายสขุสนัต ์ กิตติภทัรพงษ์ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

ผูบ้รหิาร และถือหุน้ของ SSK  จ านวน 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นนอ้ยกวา่

รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง (อา้งอิงขอ้มลูจากส าเนา

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของ SSK ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562) 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำรและขนำดของรำยกำร 
1.3.1 การขายหุน้ทัง้หมดในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 6/2562 ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการขาย

หุน้สามญัทัง้หมดใน SSK ซึง่มีสถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท โดยที่บรษัิทฯ ถือหุน้อยูจ่  านวน 12,714,999 หุน้ หรอืคิดเป็น

รอ้ยละ 93.66 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด ราคาขายหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 127,149,990  

บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขายหุน้ทัง้หมดใหก้บันายสขุสนัต ์ กิตติภทัรพงษ์ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนาม ผูบ้รหิาร และถือหุน้ของ SSK 1 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง 

อนึ่ง การขายหุน้สามญัในบริษัทย่อยทัง้หมดดงักลา่วของบริษัทฯ เป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์

ของบริษัทฯ โดยมีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 35.87 โดยบริษัทฯ ไม่มี

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทัง้นีก้ารท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มี

ขนาดรายการสงูกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จึงตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการ

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงด าเนินการจดัท าสารสนเทศเวียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัตัง้แต่วนัที่เปิดเผยรายการตอ่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการค านวณขนาดของ
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รายการตามขอ้ 1.3.2 ของสารสนเทศฉบบันี ้นอกจากนีร้ายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเป็นผลให ้SSK สิน้

สภาพในการเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จึงตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรพัยท์นัที 

1.3.2 ขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการขายหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
โดยใชข้อ้มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ SSK ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รายการดงักลา่วมมีลูคา่สงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 35.87 ตามเกณฑม์ลูคา่สนิทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ (NTA) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาแต่อย่างใดจึงค านวณขนาด
รายการจากขายหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK เพียงรายการเดียว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ บริษทัฯ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

SSK 

(หน่วย : ล้านบาท) 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 303.79 94.25 
หกั สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน 33.07 0.36 
หกั สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.19 0.22 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 22.90 - 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 244.63 93.67 
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 12 เดอืน
ยอ้นหลงั สิน้สดุ 30 กนัยายน 2562 

7.32 (5.66) 

 

 

เกณฑ ์
วิธีกำรค ำนวณ  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ขนำด 
รำยกำร 

ขนำด
รำยกำร 
ยอ้นหลัง 
6 เดือน 

รวม
ขนำด 
รำยกำร 

1. มลูคา่
สนิทรพัย ์
ที่มีตวัตนสทุธิ 

NTA ของ SSK x สดัสว่นหุน้ท่ีขาย 
NTA ของ NCL 

93.67 x 
93.66% 
244.63 

35.87% - 35.87% 

2. ก าไรสทุธิ 
ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจาก SSK มีผลขาดทนุสทุธิในงวด 12 เดือนลา่สดุ สิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 

3. มูลค่ารวมสิ่ง
ตอบแทน 

มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน* 
สนิทรพัยร์วมของ NCL 

128.10* 
805.36 

15.91% - 15.91% 

4. มลูคา่หุน้ทนุ ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจากไมม่ีการออกหุน้ NCL เพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์

 หมายเหต ุ: *เกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทนไดร้วมภาระหนีท้ี่ SSK มีภาระหนีก้บั NCL เป็นจ านวน 0.95 ลา้นบาท 
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เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่ีการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์ดในช่วง 6 เดือน ที่ผา่นมา จึงพิจารณาขนาดรายการ
เฉพาะรายการจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ โดยเมื่อพิจารณาเกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ  จะมีขนาดรายการอยู่ที่รอ้ยละ 
35.87 และเกณฑม์ูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการรอ้ยละ 15.91 ในขณะที่เกณฑก์ าไรสุทธิไม่สามารถค านวณได ้
เนื่องจากเหตผุลที่ SSK มีผลการด าเนินงานขาดทนุ รวมถึงเกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุจะไม่สามารถค านวณขนาดรายการไดเ้ช่นกนั 
เนื่องจากไมม่ีการออกหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์ดงันัน้เมื่อเปรยีบเทียบขนาดรายการจะพบวา่วิธีการค านวณโดย
เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิจะมีขนาดรายการสงูสดุที่รอ้ยละ 35.87 ซึ่งสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 จึง
เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ รวมถึง
ด าเนินการจัดท าสารสนเทศเวียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วัน นับตัง้แต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์นอกจากนีร้ายการดงักลา่วเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเป็นผลให ้SSK 
ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สิน้สภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าใหต้อ้งมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรพัยท์นัที 

1.3.3 วตัถปุระสงคข์องการจ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK 
วตัถปุระสงคส์  าคญัของการจ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดของ SSK ในครัง้นีเ้พื่อใหบ้รษัิทฯ น าเงินท่ีไดร้บัจากการ

จ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดของ SSK จ านวน 127,149,990 บาท มาเป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน อีกทัง้ยงัเป็นการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เนื่องจาก SSK มีผลการ

ด าเนินงานท่ีขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตก่่อตัง้บรษัิทขึน้มาเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 จนถงึสิน้สดุไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

 

1.4 รำยละเอียดของสินทรัพยท์ี่จ ำหน่ำยไป พร้อมแผนธุรกิจในอนำคต 
สินทรัพย์ที่จ  าหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“SSK”) จ านวน 

12,714,999 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 93.66 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน SSK โดยมีรายละเอียดของสนิทรพัยท์ี่

จ  าหนา่ยไป ดงันี ้

 

1.4.1 สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับ SSK 

ช่ือบรษัิท : บรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 

วนั เดือน ปี ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 27 มกราคม 2559 

ทนุจดทะเบียน : 135,750,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  135,750,000 บาท 

จ านวนหุน้สามญั : 13,575,000 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ : 10 บาท 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : เลขที่ 56/9 ชัน้ท่ี 1 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตาก

สนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือกรรมการ  

(ณ วนัท่ี 18 มิถนุายน 2562) 

 

: 1. นายสขุสนัต ์ กิตติภทัรพงษ์ 
2. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ 
3. นางสาวดวงสมร  ศภุศกัดิส์ทุศัน ์

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  

(ณ วนัท่ี 18 มิถนุายน 2562) 

 

: กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ 

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบรกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 

1.4.2 หุ้นสำมัญ SSK ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำยทั้งหมด 

จ านวนหุน้ท่ีบรษัิทฯ จ าหนา่ย      : 12,714,999 หุน้ 

รอ้ยละของหุน้ท่ีบรษัิทฯ จ าหนา่ย  : รอ้ยละ 93.66 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ SSK  

1.4.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิของ SSK สิน้สุด ณ 30 กันยำยน 2562 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุน 
2559 2560 2561 30 กนัยายน 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 128.42 99.53% 144.26 99.69% 122.49 99.09% 79.26 98.69% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 128.04 99.24% 133.63 92.34% 100.75 81.51% 69.28 86.27% 

ก าไรขัน้ต้น 0.38 0.29% 10.63 7.35% 21.74 17.59% 9.98 12.43% 

รายไดอ้ื่น 0.60 0.47% 0.45 0.31% 1.12 0.91% 1.05 1.31% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 0.84 0.65% 0.28 0.19% 0.29 0.23% 0.22 0.27% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 25.38 19.67% 32.18 22.24% 21.89 17.71% 14.07 17.52% 

ก าไรจากการด าเนินงาน (25.24) -19.56% (21.39) -14.78% 0.68 0.55% (3.26) -4.06% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.74 2.12% 6.14 4.24% 5.33 4.31% 1.94 2.42% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล (27.98) -21.69% (27.53) -19.02% (4.65) -3.76% (5.20) -6.47% 

คา่ใชจ้า่ยทางภาษ ี - - - - - - 0.85 1.06% 

ก าไรสทุธิ (27.98) -21.69% (27.53) -19.02% (4.65) -3.76% (4.35) -5.42% 

         หมายเหตุ : 1. อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานใชร้ายไดจ้ากการขายในการค านวณ 

 2. อตัราส่วนก าไรก่อนภาษแีละก าไรสุทธใิชร้ายไดร้วมในการค านวณ (รายไดร้วม = รายไดจ้ากการขาย + รายไดอ้ื่น) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

2559 2560 2561 30 กนัยายน 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 34.36 9.06% 21.71 8.97% 23.12 10.37% 36.99 24.23% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 345.05 90.94% 220.42 91.03% 199.86 89.63% 115.65 75.77% 

รวมสินทรพัย ์ 379.41 100.00% 242.13 100.00% 222.98 100.00% 152.64 100.00% 

หน้ีสนิหมนุเวยีน 47.01 12.39% 50.75 20.96% 62.24 27.91% 48.36 31.68% 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 70.38 18.55% 60.72 25.08% 34.72 15.57% 10.03 6.57% 

รวมหน้ีสิน 117.39 30.94% 111.47 46.04% 96.96 43.48% 58.39 38.25% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 262.02 69.06% 130.66 53.96% 126.02 56.52% 94.25 61.75% 

รวมหน้ีสิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 379.41 100.00% 242.13 100.00% 222.98 100.00% 152.64 100.00% 

 
1.4.4 แผนธุรกิจในอนำคต 

ภายหลงัจากการจ าหน่ายหุน้สามญัรอ้ยละ 93.66 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ใน SSK  ออกไปแลว้นัน้ จะท าให ้

SSK สิน้สภาพบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK ครัง้นี ้

ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

 

1.5 มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน 
การจ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK ครัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดร้บัช าระดว้ยเงินสด โดยจะแบง่การช าระเป็น 3 ครัง้ โดย

จะมีการช าระค่าหุน้สามญัของ SSK ทัง้หมดจ านวน 12,714,999 หุน้ ที่ราคารวม 127,149,990 บาท โดยมีเง่ือนไขเป็นไป

ตามเง่ือนไขการซือ้ขายหุน้ทั่วไป 

 

1.6 มูลค่ำของสินทรัพยท์ี่จ ำหน่ำยไป 
มลูคา่ของสนิทรพัยท์ี่จ  าหนา่ยไป ไดแ้ก่ มลูคา่ของหุน้สามญัใน SSK ที่บรษัิทฯ จ าหนา่ยทัง้หมดจ านวน 12,714,999 

หุน้ ราคาหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 127,149,990 บาท 

 

1.7 เกณฑท์ี่ใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำสิ่งตอบแทน  
ในการก าหนดมลูคา่ของสิง่ตอบแทน บรษัิทพิจารณาจากมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ (ราคาพาร)์ หุน้ละ 10 บาท จ านวน 

12,714,999 หุน้รวมเป็นจ านวนเงิน 127,149,990 บาท ทัง้นีม้ลูค่าสิ่งตอบแทนดงักลา่วจะตอ้งไมต่  ่ากวา่ราคาที่ประเมินของ

ผูป้ระเมินราคาอิสระ   

 

1.8 ผลประโยชนท์ี่คำดว่ำจะเกิดกับบริษัทฯ จำกกำรท ำรำยกำรในคร้ังนี้ 
1.8.1. การจ าหน่ายหุน้สามญัใน SSK มีวตัถุประสงคส์  าคญัเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ มากขึน้ มี

ความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแกรง่มากขึน้ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที่ด  าเนินงานอยู ่โดยสามารถมุ่งเนน้
การน าทรพัยากรและสภาพคลอ่งทางการเงินไปใชห้มนุเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรูค้วามสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ หรอืลงทนุในธุรกิจที่มีความนา่สนใจซึง่คาดวา่จะสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษัิทได ้ 
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1.8.2. การจ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดใน SSK จะท าใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ดงันี ้

 ลดความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของ SSK ที่ขาดทนุมาตลอดตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 
2559 ซึ่งผลการด าเนินงานของ SSK ในช่วงที่ผ่านมาไดถ้กูน าเป็นรวมกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
งบการเงินรวม 

 ลดความเสี่ยงจากภาระที่อาจจะตอ้งสนบัสนนุทางการเงินโดยการเพิ่มทุนใหก้บั SSK ในอนาคต เนื่องจาก
ผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องของ SSK รวมถึงกรณีที่ SSK อาจจะตอ้งมีการลงทนุซือ้รถบรรทกุ
ในอนาคต 

 

1.9 แผนกำรใช้เงนิที่ได้รับจำกกำรขำยหุ้นสำมัญ SSK 
บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหนา่ยหุน้สามญัทัง้หมดของ SSK จ านวน 10.00 บาท มาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนใน

การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 

1.10 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ การจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดของ SSK มีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ เนื่องจากจะท าใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัเงินทนุหมนุเวียนจากการรบัช าระมลูค่าหุน้สามญัใน SSK 

ในครัง้นี ้ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้ง ปัจจยั เหตผุล และความจ าเป็น ซึง่รวมถึง 

1.10.1. การที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระมูลค่าหุน้จากการจ าหน่าย SSK จะท าใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินที่แข็งแกรง่ขึน้ 
และบริษัทฯ สามารถมุ่งเนน้ทรพัยากรและสภาพคล่องทางการเงินไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่บริษัทฯ มี
ความรูค้วามสามารถ และความเช่ียวชาญ หรือลงทนุในธุรกิจที่มีความน่าสนใจซึง่คาดวา่จะสรา้งผลตอบแทนใหก้บั
บรษัิทได ้เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผลการด าเนินงานใหแ้ก่บรษัิทฯ ในอนาคต 

1.10.2. การจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดสง่ผลใหบ้ริษัทฯ ไม่มีหุน้เหลือใน SSK อีกต่อไป จากเดิมที่มีสดัสว่นการถือครองอยูท่ี่
รอ้ยละ 93.66 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ SSK เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากผลการ
ด าเนินงานที่ขาดทนุของ SSK ความเสี่ยงจากภาระที่อาจตอ้งสนบัสนุนทางการเงินจากการเพิ่มทุนในอนาคตของ 
SSK ที่อาจจะเกิดขึน้ 
 

จากการพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้กับบริษัทฯ แลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า    

บริษัทฯ ควรจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมด เนื่องจากการจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดดังกล่าวมีขอ้ดีมากกว่าขอ้เสีย มีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

 

1.11 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ/หรือ กรรมกำรของบริษัท ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท 

- ไมม่ี - 
 


