บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 23/60
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
เรื่ อง แจ้ งรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด(มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “NCL”) ได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ บริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43.84
ของหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของ SSK) ลดทุน จดทะเบี ย นของ SSK จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม 290,000,000 บาท เป็ น
168,742,800 บาท ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ SSK โดยเป็ นการลดทุนของคุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ ทังจ
้ านวนซึง่
ส่งผลทาให้ สญ
ั ญาร่ วมทุนสิ ้นสุดลง และเป็ นผลให้ บริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 43.84 เป็ น 75.35 ของทุนจด
ทะเบียนใหม่ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ดงั นี ้
เดิม
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. นายสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

จานวนหุ้น
(หุ้น)
1

ลดทุน

มูลค่า

สัดส่วน
%

(บาท)
10

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ใหม่
มูลค่า
(บาท)

0.00

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่า

สัดส่วน
%

(บาท)

1

10

0.00

199,280

1,992,800

1.18

2. นางสาววาสนา เสือกลิ่นศักดิ์

12,325,000 123,250,000

42.50 12,125,720 121,257,200

3. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

12,714,999 127,149,990

43.84

12,714,999

127,149,990

75.35

4. นางสาวอุไร จันทร์ รุ่งเรือง

300,000

3,000,000

1.03

300,000

3,000,000

1.78

5. นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกุล

200,000

2,000,000

0.69

200,000

2,000,000

1.19

6. นางสาวพลอยปภัส สิทธิรุจิโรจน์

100,000

1,000,000

0.34

100,000

1,000,000

0.59

7. นางสาวประชุมพร ประเสริฐธรรม

300,000

3,000,000

1.03

300,000

3,000,000

1.78

1,000,000

10,000,000

3.45

1,000,000

10,000,000

5.93

8. นายวิศษิ ฎ์ ประสิทธิศิริกลุ

1

เดิม
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่า
(บาท)

ลดทุน
สัดส่วน
%

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ใหม่
มูลค่า
(บาท)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่า

สัดส่วน
%

(บาท)

9. นายนฤชิต คาสมศรี

500,000

5,000,000

1.72

500,000

5,000,000

2.96

10. นายปจิต ฑีร์ฆฐิ ติ

1,000,000

10,000,000

3.45

1,000,000

10,000,000

5.93

60,000

600,000

0.21

60,000

600,000

0.36

500,000

5,000,000

1.72

500,000

5,000,000

2.96

11. นางสาวดรุณี เมืองมุงคุณ
12. นายวีระพงษ์ เจริญสินปั ญญา
รวม

29,000,000 290,000,000

100.00 12,125,720 121,257,200 16,874,280

168,742,800 100.00

เนื่องจากบริ ษัท SSK เกิดจากการร่วมทุนของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ (อ้ างอิงที่ NCL-M 11/59 เรื่ องชี ้แจงข้ อมูลของบริ ษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ร่ วมลงทุนในบริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด ร่ วมกับผู้บริ หารของ
บริ ษัทที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายรถใหญ่ IVECO จากประเทศอิตาลี ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 และ ที่ NCL-M 10/59 เรื่ องการโอน
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯเพื่อการลงทุน ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559) คือ NCL และ คุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ โดยการโอนสินทรัพย์เพื่อ
การลงทุน จากความชานาญในเชิงธุรกิจของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ เริ่ มด้ วย NCL มีความชานาญด้ านการขนส่งสินค้ าด้ วยรถหัวลาก
และหางพ่วง ได้ โอนทรัพย์สินรถหัวลากและหางพ่วง และ เงินสดจานวนหนึ่ง และ คุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ (อ้ างอิงที่ NCL-M
14/59 เรื่ องแจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และ ที่ NCL-M 15/59 เรื่ องแจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1) ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2559) เป็ นกรรมการของบริ ษัทตัวแทนจาหน่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ซึ่งจะช่วยสร้ างฐานลูกค้ ารายใหญ่ที่ต้องการขนส่ง และมีความชานาญธุรกิจการขนส่งปูนซีเมนต์ ได้ ลงทุนรถหัวลาก – หางพ่วง
สาหรับขนปูนโดยเฉพาะและเงินสดจานวนหนึ่ง ภายหลังที่ลงทุนร่ วมกันแล้ วปรากฎว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นผลทาให้
ยอดขายในงานปูน หรื อการใช้ รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย จึงทาให้ ทงสองฝ่
ั้
ายตัดสินใจยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว
ดังนันที
้ ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SSK ครัง้ ที่ 3/2560 จึงมีมติอนุมตั ิให้ โอนสินทรัพย์สว่ นหัวลาก – หางพ่วง สาหรับขนปูน
ให้ เป็ นสินทรัพย์รอการขายตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 และ มีมติอนุมตั ิขายสินทรัพย์หวั ลาก – หางพ่วงดังกล่าวให้ คณ
ุ วาสนา
เสือกลิน่ ศักดิ์ ในราคาตามบัญชี (อ้ างอิงงบการเงินบริ ษัท SSK สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ SSK เป็ นจ านวนเงิ น 103,826,799.16 บาท และ ลดทุน จ านวน 12,125,720 หุ้น มูล ค่ า หุ้น ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิ น
121,257,200.00 บาท พร้ อมทังรั
้ บผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตังแต่
้ เริ่ มกิจการ จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ตาม
สัดส่วนการลงทุน เป็ นจานวน 17,430,400.84 บาท
วัตถุประสงค์การลดทุนครัง้ นี ้ เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK ซึง่ จะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมาก
ขึ ้น และเพื่อลดภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของ SSK เกี่ยวกับทรัพย์สินนัน้ ภายหลังการลดทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ SSK
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แผนผังแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ และกาไรสุทธิ ของ SSK ก่อนและหลังการลดทุน
ล้ านบาท

โดยธุรกิจของ SSK เน้ นการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง ซึง่ เป็ นรถขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้ าจานวนมาก หรื อเป็ นตู้คอน
เทนเนอร์ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้ าและพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง SSK มีผ้ บู ริ หารที่มีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง มากกว่า 20 ปี

ทัง้ นีก้ ารเข้ าทารายการดังกล่าว ถื อเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นัย ส าคัญ ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นการได้ ม าจ าหน่ า ยไป ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 35.27 ซึง่ คานวนด้ วยเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ อ้ างอิงงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ าและ 12 เดือนก่อนหน้ าหากเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ เป็ นรายการ
เดียวกัน จะมีรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
โดยใช้ คา่ สูงสุดที่คานวนได้ ซึง่ มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่า ร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยรายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) และต้ องส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศรายการได้ มาจาหน่ายไป
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โดยมีรายละเอียด ขนาดรายการที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ าและ 12 เดือนก่อนหน้ า ดังนี ้
ลาดับที่

รายการ

ระยะเวลา

เหตุผลและความจาเป็ น

จานวนเงิน (บาท)

การได้ มา (%)

1

ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์
เมด จากัด

1 ตค. 59

เพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนภายใน
บริษัท

8,000,000.00

1.35

2

ลงทุน เพิ่ ม ในบริ ษั ท เกรซ วอ
เทอร์ เมด จากัด

8 พค. 60

เพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนภายใน
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

เพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนภายใน
บริษัท

7,390,524.54

1.36

4

ลงทุนซื ้อรถปิ คอัพ สาหรับใช้ ใน
โครงการรั บ ขนส่ ง กระจาย
สิ น ค้ าไปให้ กั บ ต่ า ง ๆ ของ
บริษัท NCL

สค. 60

เพื่อใช้ ทาประกอบธุรกิจขนส่ง

6,000,000.00

1.13

5

Legacy Asia Capital Pte.,
Ltd. ลงทุนซื ้อตู้ Tank , Reefer
และ Dry เพื่อให้ เช่า

สค. 60

เพื่อให้ บริษัทย่อยเช่า

13,765,500.00

2.59

6.

บริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จากัด ลดทุนจดทะเบียน

สค. 60

เพื่อปรั บ โครงสร้ า งผู้ถือหุ้นของ
SSK

สัดส่วนหุ้นเพิ่มขึ ้น

35.27

รวม

44.84

โดยรายละเอียดของการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ แสดงไว้ อยู่ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ที่แนบมานี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
กรรมการผู้จดั การ
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สำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ตามที่รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“NCL”) ครัง้ ที่
4/2560 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2560 บริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์
จากัด (“SSK”) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ให้ ลดทุนจดทะเบียนของ SSK และ ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
เมื่อวันที่ 15 สค. 2560
2. คูก่ รณีที่ทารายการและและความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
คุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ (ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่วม)

ผู้รับสัดส่วนการถือหุ้นเพิม่ ขึ ้น
ผู้ลดทุน

ซึง่ ทังสอง
้ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้ มาซึง่ สินทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ คานวณขนาดรายการโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30มิถนุ ายน
2560 ซึ่งสอบทานโดย นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี ้
 ข้ อมูลทางการเงิน NCL
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 (ล้ ำนบำท)
530.69
2.63

หนี ้สินรวม

312.21

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

(1.56)

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

217.41

ขาดทุนสุทธิไตรมาส 2

(6.09)
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 ข้ อมูลทางการเงิน SSK

งบการเงิน. SSK

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

สินทรัพย์รวม

365.36

375.27

1.20

1.12

หนี ้สินรวม

120.73

113.25

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

243.43

260.90

ขาดทุนสุทธิ (6 เดือน)

(17.12)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ขาดทุนสุทธิ (12 เดือน)

(27.98)

 การคานวณขนาดรายการของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์มีดงั นี ้
เกณฑ์

สูตรกำรคำนวณ

ขนำด
รำยกำร

NTA ของ SSK ตามสัดส่วนที่ได้ มา x100 / NTA ของบริ ษัท
1. เกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

(243.43 ล้ านบาท x 31.50% x 100) / 217.41 ล้ านบาท

35.27

กาไรสุทธิของ SSK ตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัท / กาไร
สุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก SSK มีขาดทุนสุทธิ

n/a

มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริษัทชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญ / สินทรัพย์
รวมของบริษัท
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มีคา่ ตอบแทนที่ชาระ

n/a

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

เพื่อชาระราคา

n/a
6

ทังนี
้ ้ เมื่อรวมขนาดรายการอื่น ๆ ที่เกิดในช่วง 6 เดือนก่อนการอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ และ
12 เดือนก่อนหน้ าหากเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เป็ นรายการเดียวกัน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิง่ ตอบแทนและเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยใช้ คา่ สูงสุดที่คานวณได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
มูลค่ ำรำยกำร (ร้ อยละ)

รำยกำรปั จจุบัน

รำยกำรที่เกิดในช่ วง 6, 12 เดือน
ก่ อนหน้ ำ

กำรได้ มำซึ่งสัดส่ วน
ใน SSK

ลงทุนในหุ้น
สำมัญ (1)

ซือ้ ทรัพย์ สนิ
ดำเนินงำน (2)

รวมขนำด
รำยกำร

35.27

n/a

n/a

35.27

n/a

n/a

n/a

n/a

แทน

n/a

5.85

3.72

9.57

4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

n/a

n/a

n/a

n/a

เกณฑ์
1. เกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบ

รวม

44.84

หมายเหตุ : (1) การลงทุนในกิจการผลิตและจาหน่ายน ้ายาฟอกไต ในเดือนตุลาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2560 และการ
ลงทุนเพิ่มในกิจการโลจิสติกส์ ในเดือนพฤษภาคม 2560
(2) การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินงานรอบ ในเดือนสิงหาคม 2560
เมื่อพิจารณาการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในรอบ 6 เดือน หรื อ 12 เดือน แล้ วแต่กรณี ก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทา
รายการในครัง้ นี ้ ซึง่ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.57 และเมื่อได้ รวมรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในปั จจุบนั จะมีขนาดรายการ
รวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยใช้ คา่ สูงสุดที่
คานวณได้ ซึง่ เป็ นขนาดรายการที่สงู กว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนันรายการดั
้
งกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการ
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ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ และต้ องดาเนินการจัดส่งหนังสือตามรายละเอียดที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปให้ แก้ ผ้ ถู ือหุ้น
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ทจี่ ะได้ มา
สินทรัพย์ที่ NCL จะได้ มา ได้ แก่ สัดส่วนการถือหุ้น โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 43.84 เป็ น 75.35 ของทุนจดทะเบียนใหม่คือ
16842,800 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)
5. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่า ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน
-

ไม่มี -

6. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
-

ไม่มี -

7. เงื่อนไขการทารายการ
การเข้ ารายการดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 โดยใช้ วิธีคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทจึงมีหน้ าทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริ ษัท
การปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK จะส่งผลทาให้ NCL มีอานาจในบริ ษัท SSK อย่างเต็มที่ในการบริ หารงาน รถหัว
ลาก – หางพ่วง ที่บริ ษัทมีความชานาญ และมีอานาจในการตัดสินใจทางการเงิ น เพื่อช่วยพลิกให้ SSK กลับมีผล
ประกอบการที่ดีขึ ้นต่อไป
ดังนันที
้ ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SSK ครัง้ ที่ 3/2560 จึงมีมติอนุมตั ิให้ โอนสินทรัพย์สว่ นหัวลาก – หางพ่วง สาหรับขนปูน
ให้ เป็ นสินทรัพย์รอการขายตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 และ มีมติอนุมตั ิขายสินทรัพย์หวั ลาก – หางพ่วงดังกล่าวให้ คณ
ุ
วาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ ในราคาตามบัญชี (อ้ างอิงงบการเงิ นบริ ษัท SSK สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ซึ่ง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ SSK เป็ นจานวนเงิน 103,826,799.16 บาท และ ลดทุน จานวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 121,257,200.00 บาท พร้ อมทังรั
้ บผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตังแต่
้ เริ่ มกิจการ
จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน เป็ นจานวน 17,430,400.84 บาท
วัตถุประสงค์การลดทุนครัง้ นี ้ เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK ซึง่ จะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมาก
ขึ ้น และเพื่อลดภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของ SSK เกี่ยวกับทรัพย์สินนัน้ ภายหลังการลดทุนจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ SSK
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แผนผังแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ และกาไรสุทธิ ของ SSK ก่อนและหลังการลดทุน
ล้ านบาท

โดยธุรกิจของ SSK เน้ นการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง ซึง่ เป็ นรถขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้ าจานวนมาก หรื อเป็ นตู้คอน
เทนเนอร์ ลูก ค้ าส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ประกอบการ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ าและพื ช ผลทางการเกษตร ซึ่ ง SSK มี ผ้ ู บริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง มากกว่า 20 ปี

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทารายการครัง้ นี ้เป็ นการกระทาที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก หาก
SSK ยังคงดาเนินกิจการในลักษณะร่ วมทุนต่อไป คณะกรรมการเล็งเห็นว่าจะทาให้ SSK มีผลขาดทุนเพิ่มมากขึ ้นใน
อนาคต และส่งผลต่อผลประกอบการรวมของกลุ่มบริ ษัท NCL และเพื่อให้ การดาเนินงานของ SSK เป็ นไปอย่าง
คล่องตัว ซึง่ จะส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของ SSK ดีขึ ้นในอนาคต
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
-

ไม่มี -

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
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