บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 21/60
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เรื่ องการได้ มาจาหน่ายไป และ รายการเกี่ยวโยงกัน
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ NCL) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีมติอนุมตั ิทสี่ าคัญ ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิโครงการรับขนส่งกระจายสินค้ าไปให้ กับ ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ า ที่
ต้ องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วยรถปิ คอัพ โดยอาศัยความชานาญด้ านการบริ การจัดการระบบ
การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้ านการขนส่งสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ เติบโตได้
ในอนาคต อีกทังยั
้ งเป็ นโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ อีกด้ วย
โดยการอนุมตั ิโครงในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดซื ้อรถปิ คอัพ จานวน 10 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย (บาท)
รวม (บาท)
รถปิ คอัพ

10

600,000

6,000,000

เมื่อคานวนขนาดรายการตามเกณฑ์การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง
ประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) แล้ วเป็ นดังนี ้

1

เกณฑ์การคานวณ
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)
2)กาไรสุทธิการดาเนินงาน
3)มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4)มูลค่าหุ้นทุน

วิธีการคาณวน

มูลค่า (ร้ อยละ)

%การถือหุ้น x NTA ของบริ ษัททีท่ ารายการ x 100
NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
%การถือหุ้น x NTA ของบริ ษัททีท่ ารายการ x 100
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทจดทะเบียน
จานวนเงินทีจ่ ่าย x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้

ไม่สามารถคานวณได้
6,000,000 x 100
530,693,155.01
= 1.13%

2. อนุมัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ย่อ ย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ซึ่ง ท าธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ตู้ค อนเทนเนอร์ ลงทุน ซื อ้ ตู้ Tank ,
Reefer และ Dry เพื่อให้ เช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุม่ ลูกค้ าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ ้นในปั จจุบนั ทาง
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายการดังต่อไปนี ้
รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย (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

เมื่อคานวนขนาดรายการตามเกณฑ์การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึง
ประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) แล้ วเป็ นดังนี ้

2

เกณฑ์การคานวณ
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)
2)กาไรสุทธิการดาเนินงาน
3)มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

4)มูลค่าหุ้นทุน

วิธีการคาณวน

มูลค่า (ร้ อยละ)

%การถือหุ้น x NTA ของบริ ษัททีท่ ารายการ x 100
NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
%การถือหุ้น x NTA ของบริ ษัททีท่ ารายการ x 100
กาไรสุทธิ ของบริ ษัทจดทะเบียน
จานวนเงินทีจ่ ่าย x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคานวณได้

ไม่สามารถคานวณได้
13,765,500 x 100
530,693,155.01
= 2.59%

ทัง้ นี ก้ ารเข้ าท ารายการ 2 รายการดัง กล่ า วข้ างต้ นถื อ เป็ นการได้ มาจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื องการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติม)
รายการที่ 1. การจัดซื ้อรถปิ คอัพ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 1.13% และ รายการที่ 2. ลงทุนซื ้อตู้ Tank ,
Reefer และ Dry เพื่อให้ เช่า มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.59% ซึ่งทัง้ 2 รายการคานวณด้ วยเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน อ้ างอิงงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษัท สาหรับงวด หกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทารายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ และเมื่ อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ ้นช่วง 6 เดือนก่อน
หน้ า จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 9.57 ซึ่งขนาดรายการไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศ
เกี่ยวกับการได้ มาจาหน่ายไป ข้ างต้ น
3. อนุ มั ติ ใ ห้ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. กู้ เงิ น จาก NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ลงทุ น ซื อ้ ตู้ Tank ,
Reefer และ Dry เพื่อให้ เช่าเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุม่ ลูกค้ าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ ้นในปั จจุบนั ทาง
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เดือนปี ที่มีการตกลงเข้ าทารายการ
ภายในเดือนสิงหาคม
2. อายุสญ
ั ญา
3 ปี
3

3. คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ก้ ู
: Legacy Asia Capital Pte., Ltd.
ผู้ให้ ก้ ู
: NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd.
4. ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ
เงินกู้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 400,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 13,765,500 บาท
โดยกาหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี ดอกเบี ้ย 1 % ต่อปี
5. กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ าประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุม
- นายกิตติ พัวถาวรสกุล
6. ความเห็นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวข้ างต้ น) ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทา
รายการครัง้ นี ้เป็ นการกระทาที่สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
7. ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน
การตกลงเข้ าท ารายการดังกล่าวข้ างต้ น เข้ า ข่ายรายการเกี่ ยวโยงกัน ประเภทประเภทรายการเกี่ ยวกับ
สินทรัพย์หรื อบริ การ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทเท่ากับ 217,407,406.62 บาท และเมื่อคานวณขนาดรายการดังกล่าวแล้ วมี
มูลค่าเกิน 1 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ใช้ คา่ สูง) รายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดกลางจะต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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