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) และที่มาของการคืนทุนเฉพาะ
คุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด(มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “NCL”) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เอส
เอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 43.84 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SSK) ลดทุนจดทะเบียนของ SSK จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,000,000 บาท เป็ น 168,742,800 บาท โดยการลดจานวน
หุ้น จานวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 121,257,200.00 บาท ซึ่งไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ SSK
โดยเป็ นการลดทุนของคุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ ทังจ
้ านวนซึง่ ส่งผลทาให้ สญ
ั ญาร่วมทุนสิ ้นสุดลง และเป็ นผลให้ บริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 43.84 เป็ น 75.35 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 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
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เดิม
รายชื่อผู้ถือหุ้น

7. นางสาวประชุมพร ประเสริฐธรรม

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่า
(บาท)

ลดทุน
สัดส่วน
%

จานวนหุ้น
(หุ้น)

ใหม่
มูลค่า
(บาท)

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่า
(บาท)

สัดส่วน
%

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

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

8. นายวิศษิ ฎ์ ประสิทธิศิริกลุ

11. นางสาวดรุณี เมืองมุงคุณ
12. นายวีระพงษ์ เจริญสินปั ญญา
รวม
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

29,000,000 290,000,000

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

168,742,800 100.00

บริ ษัท SSK เกิดจากการร่ วมทุนของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ (อ้ างอิงที่ NCL-M 11/59 เรื่ องชี ้แจงข้ อมูลของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนในบริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด ร่วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทที่เป็ นตัวแทน
จาหน่ายรถใหญ่ IVECO จากประเทศอิตาลี ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 และ ที่ NCL-M 10/59 เรื่ องการโอนทรัพย์สินของบริ ษัทฯเพื่อ
การลงทุน ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559) คือ NCL และ คุณวาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ โดยการโอนสินทรัพย์เพื่อการลงทุน จากความชานาญใน
เชิงธุรกิจของ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่
1. NCL สัดส่วนการถือหุ้น 43.84% ซึ่งมีมลู ค่าตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ 127,149,990 บาท ซึ่งมีความชานาญด้ านการ
ขนส่งสินค้ าด้ วยรถหัวลาก และหางพ่วง ลงทุนโดยการโอนทรัพย์สินรถหัวลากจานวน 65 หัว และหางพ่วงจานวน 98
หาง คิดเป็ นมูลค่า 120,944,939.55 บาท และเงินสดมูลค่า 6,205,050.45 บาท
2. 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 ษัทตัวแทนจาหน่ายรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้ างฐานลูกค้ ารายใหญ่ ที่ต้องการขนส่ง และมี
ความชานาญธุรกิจการขนส่งปูนซีเมนต์ สัดส่วนการถือหุ้น 42.50% ซึ่งมีมลู ค่าตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ 123,250,000
บาท ลงทุนโดยการโอนทรัพย์สิน รถขนปูนจานวน 48 หัว 55 หาง คิดเป็ นมูลค่า 110,740,113 บาท รถหัวลาก-หางพ่วง
จานวน 6 หัว 1 หาง คิดเป็ นมูลค่า10,384,887 บาท และเงินสด 2,125,000 บาท
การดาเนินกิจการขนส่งภายใต้ การร่ วมทุน ดาเนินงานมาระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นผลทาให้
ยอดขายงานปูน หรื อการใช้ รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย จึงทาให้ ทงสองฝ่
ั้
ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนี่จะเกิดขึ ้นต่อไป
และยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SSK ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิดงั นี ้
1. มีมติให้ โอนสินทรัพย์สว่ นหัวลาก – หางพ่วง สาหรับขนปูน จานวน หัวลากจานวน 48 หัว หางพ่วงจานวน 55 หาง ให้
เป็ นสินทรัพย์รอการขายเนื่องจากสินทรัพย์ดงั กล่าวหยุดการให้ บริ การแล้ ว จึงจัดประเภทให้ เป็ นสินทรัพย์รอการขายตาม
มาตรฐานการบัญชีและหยุดการคิดค่าเสือ่ มราคา ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560
2. มีมติอนุมตั ิขายสินทรัพย์หวั ลาก – หางพ่วง ดังกล่าว ให้ คณ
ุ วาสนา เสือกลิน่ ศักดิ์ ในราคาตามบัญชี (อ้ างอิงงบการเงิน
บริ ษัท SSK สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ SSK เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบราคา
ตามบัญชีแล้ วมีมลู ค่าสูงกว่าราคาตลาด (อ้ างอิงราคาตลาดรถปูนมือสอง โดยเปรี ยบเทียบประเภทและอายุที่ใกล้ เคียง
กัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) เป็ นเงิน 103,826,799.16 บาท
3. คืนทุนโดยการลดทุน จานวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็ นราคา par ที่กาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น) รวมเป็ น
เงิน 121,257,200.00 บาทพร้ อมทังรั
้ บผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตังแต่
้ เริ่ มกิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม
2560 ตามสัดส่วนการลงทุน เป็ นจานวน 17,430,400.84 บาท โดยคิดจากมูลค่า ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามตารางการคานวณการคืนทุน

การกาหนดราคาคืนทุนให้ คณ
ุ วาสนา
1. มูลค่าตามบัญชีของรถ ณ วันที่ 31 พค. 60
ก่ อนลดทุน

หลังลดทุน

เงินสด

ณ วันที่ 31 พค. 60

ณ วันที่ 15 สค. 60

ที่คุณวำสนำได้ รับ

มูลค่ ำตำมบัญชี
รถหัวลาก – หางพ่วง
รถปูน

219.29
103.83

215.21
-

หมำยเหตุ

ผลต่างก่อนลดทุนและ
- หลังลดทุนคือค่าเสื่อม
103.83 ราคาระหว่างงวด

2. ผลขาดทุนสะสมของ SSK ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้ถือหุ้น

มูลค่ารถที่นามา
ลงทุน (บาท)

เงินสดที่นามา
ลงทุน (บาท)

ทุนรวม (บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ขาดทุนสะสม (บาท)

เป็ นส่วนของผู้ถือ
หุ้นคงเหลือ
ณ 31 พค. 60

คุณวาสนา

121,125,000.00

2,125,000.00

123,250,000.00

42.50%

-17,716,860.56

105,533,139.44

NCL

120,944,939.55

6,205,050.45

127,149,990.00

43.84%

-18,277,473.77

108,872,516.23

39,600,010.00

39,600,010.00

13.66%

- 5,692,396.39

33,907,613.61

47,930,060.45

290,000,000.00

100.00%

(41,686,730.72)

248,313,269.28

อื่น ๆ
รวม

242,069,939.55
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ซึง่ เมื่อพิจารณาผลขาดทุนเฉพาะส่วนมี่ลดทุนของคุณวาสนาจะรับผลขาดทุนสะสมดังนี ้
คุณวาสนา

ทุน (บาท)

ขาดทุนสะสมตามสัดส่วน (บาท)

ทุนเดิม

123,250,000.00

17,716,860.56

ลดทุน

121,257,200.00

17,430,400.84

1,992,800.00

286,459,.72

คงเหลือ

ภายหลังการลดทุน SSK จะมีทนุ และสินทรัพย์คงเหลือดังนี ้

ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
จานวนเงิน (ล้ านบาท)

ก่ อนลดทุน

หลังลดทุน

ณ วันที่ 31 พค. 60

ณ วันที่ 15 สค. 60

29.00
290.00

16.87
168.87

102
103

96
102

48
55

-

(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

รถหัวลำก – หำงพ่ วง
รถหัวลาก (คัน)
หางพ่วงหัวลาก (หาง)
รถขนปูน
รถหัวลาก - ปูน (คัน)
รถหางพ่วง – ปูน (หาง)

วัตถุประสงค์การลดทุนครัง้ นี ้ เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทุน SSK บริ หารตามข้ อกาหนดตามสัดส่วน
การร่วมทุนโดยทัง้ 2 ฝ่ าย ต้ องร่วมกันบริ หาร และมีอานาจเท่าๆ กัน และหลังจากการลดทุน NCL จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริ หารเพียง
ฝ่ ายเดียว ซึง่ จะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมากขึ ้น และเพื่อลดภาระต้ นทุนค่าเสือ่ มราคารถปูนประมาณ 0.78 ล้ านบาท
ต่อเดือนและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการบริ หารงานประมาณ 2 ล้ านบาท ต่อเดือน โดยภายหลังการลดทุนไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริ ษัทเป็ นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริ ษัท มีประสบการณ์ และความชานาญ และมีผ้ บู ริ หารที่มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ ายบริ หารมีนโยบายขยายฐานลูกค้ าที่มีความ
ต้ องการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และเล็งเห็นว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ ้น และส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
เพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย
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แผนผังแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ และกาไรสุทธิ ของ SSK ก่อนและหลังการลดทุน
ล้ านบาท

โดยธุรกิจของ SSK เน้ นการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง ซึ่งเป็ นรถขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้ าจานวนมาก หรื อเป็ นตู้คอนเทน
เนอร์ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้ าและพืชผลทางการเกษตร
ทังนี
้ ้การเข้ าทารายการดังกล่าว ถือเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่ องหลัก เกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 35.27 ซึ่ง
คานวนด้ วยเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ อ้ างอิงงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ าและ 12 เดือนก่อนหน้ าหากเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ เป็ นรายการเดียวกัน
จะมีรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนโดยใช้ คา่ สูงสุดที่
คานวนได้ ซึง่ มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่า ร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้ องส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม
ประกาศรายการได้ มาจาหน่ายไป
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 นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท

8,000,000.00

1.35

2

ลงทุน เพิ่ ม ในบริ ษั ท เกรซ วอเทอร์ เมด
จากัด

8 พค. 60

เพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท

9,778,000.00

3.14

5

3

ลงทุ น เพิ่ ม ใน NCL Inter Logistics (s)
Pte., Ltd.

11 พค.
60

เพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท

7,390,524.54

1.36

4

ล งทุ น ซื ้อ รถ ปิ ค อั พ ส า ห รั บ ใช้ ใน
โครงการรับขนส่งกระจายสินค้ าไปให้ กับ
ต่าง ๆ ของบริษัท NCL

สค. 60

เพื่อใช้ ทาประกอบธุรกิจขนส่ง

6,000,000.00

1.13

5

Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ลงทุ น
ซื ้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้ เช่า

สค. 60

เพื่อให้ บริษัทย่อยเช่า

13,765,500.00

2.59

6.

บริ ษั ท เอสเอสเค อิ น เตอร์ โลจิ ส ติ ก ส์
จากัด ลดทุนจดทะเบียน

สค. 60

เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK

สัดส่วนหุ้นเพิ่มขึ ้น

35.27

รวม

44.84

โดยรายละเอียดของการทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ แสดงไว้ อยูใ่ นสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เอ็น
ซีแอล 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 โลจิสติกส์ 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
ผู้ที่ได้ รับเงิน / สินทรัพย์ คืนจากการลดทุน

ซึง่ ทังสอง
้ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์การได้ มาซึง่ สินทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ คานวณขนาดรายการโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30มิถนุ ายน 2560
ซึง่ สอบทานโดย นางสาวสุมนา พันธ์ พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมี
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี ้
 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)

7

 ข้ อมูลทางการเงิน SSK
หน่วย:ล้านบาท
1

รถหัวลำก (NBV )
รถปูน (NBV2)
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ ท่มี ีตัวตนสุทธิ (NTA)
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ขำดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียนรวม
2

1

ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2560
200.00
123.21
373.36
246.49
125.67
248.31
(41.69)
290.00

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
198.80
19.16
365.36
243.43
120.73
244.63
(45.10)
290.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
206.03
126.91
375.27
260.90
113.26
262.02
(27.98)
290.0

ข้ อมูลทางการเงิน SSK สาหรับประกอบการพิจารณาลดทุน (ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ 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)
2

มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิ

 สรุปรายได้ คา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
31 พค. 60
(5 เดือน)

30 มิ.ย. 60
(6 เดือน)

31 ธ.ค. 59
(12 เดือน)

57.82

69.83

113.53

6.44

6.44

15.49

47.54

56.51

102.57

ต้ นทุนรถปูน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)

6.13

6.00

13.89

ค่ ำเสื่อมรำคำรถหัวลำก

6.04

7.24

7.07

ค่ ำเสื่อมรำคำรถปูน

3.79

3.92

4.56

14.48

19.72

28.92

(13.71)

(17.12)

(27.99)

รำยได้ รถหัวลำก
รำยได้ รถปูน
ต้ นทุนรถหัวลำก (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)

ค่ ำใช้ จ่ำยขำยและบริ หำรรวม
ขำดทุนสุทธิ
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 การคานวณขนาดรายการของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์มีดงั นี ้
เกณฑ์
สูตรกำรคำนวณ

ขนำดรำยกำร

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 / กาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก SSK มีขาดทุนสุทธิ

n/a

มูลค่าสิง่ ตอบแทนที่บริษัทชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญ / สินทรัพย์รวม
ของบริ ษัท
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มีคา่ ตอบแทนที่ชาระ

n/a

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์เพือ่
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

ชาระราคา

n/a

ทังนี
้ ้ เมื่อรวมขนาดรายการอื่น ๆ ที่เกิดในช่วง 6 เดือนก่อนการอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ และ 12
เดือนก่อนหน้ าหากเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เป็ นรายการเดียวกัน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทนและเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยใช้ คา่ สูงสุดที่คานวณได้ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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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 าทารายการใน
ครัง้ นี ้ ซึง่ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.57 และเมื่อได้ รวมรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในปั จจุบนั จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 44.84 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ โดยใช้ คา่ สูงสุดที่คานวณได้ ซึง่ เป็ นขนาด
รายการที่สงู กว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนันรายการดั
้
งกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และต้ องดาเนินการจัดส่ง
หนังสือตามรายละเอียดที่กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปให้ แก้ ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
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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 และเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป บริ ษัทจึงมีหน้ าทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริ ษัท
1. เป็ นการลดภาระทางด้ านค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทลง ทังด้
้ านต้ นทุน และด้ านค่าเสือ่ มของราคาทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารงาน
2. จากการการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการถือหุ้นของ SSK ในครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ บริ ษัท NCL
ได้ มีอานาจในการบริ หารเต็มที่ มีความคล่องตัวในการทางาน การคิดกลยุทธ์ และทิศทางการทางาน อีกทัง้ บริ ษัทมี
ผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้ าด้ วยรถหัวลาก - หางพ่วงยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานได้ เป็ นอย่างดี
3. ส่งเสริ มให้ SSK ฟื น้ ตัวขึ ้นจากภาวะขาดทุนสะสม มีกาไรที่มนั่ คง ซึง่ จะส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของ SSK ดีขึ ้น และ
ส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการรวมของกลุม่ บริ ษัทในอนาคต

การกาหนดราคาคืนทุนให้ คณ
ุ วาสนา
1. มูลค่าตามบัญชีของรถ ณ วันที่ 31 พค. 60

มูลค่ ำตำมบัญชี
รถหัวลาก – หางพ่วง
รถปูน

ก่ อนลดทุน

หลังลดทุน

เงินสด

ณ วันที่ 31 พค. 60

ณ วันที่ 15 สค. 60

ที่คุณวำสนำได้ รับ

219.29
103.83

215.21
-

หมำยเหตุ

ผลต่างก่อนลดทุนและ
- หลังลดทุนคือค่าเสื่อม
103.83 ราคาระหว่างงวด
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2. ผลขาดทุนสะสมของ SSK ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้ถือหุ้น

มูลค่ารถที่นามา
ลงทุน (บาท)

เงินสดที่นามา
ลงทุน (บาท)

ทุนรวม (บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ขาดทุนสะสม (บาท)

เป็ นส่วนของผู้ถือ
หุ้นคงเหลือ
ณ 31 พค. 60

คุณวาสนา

121,125,000.00

2,125,000.00

123,250,000.00

42.50%

-17,716,860.56

105,533,139.44

NCL

120,944,939.55

6,205,050.45

127,149,990.00

43.84%

-18,277,473.77

108,872,516.23

39,600,010.00

39,600,010.00

13.66%

- 5,692,396.39

33,907,613.61

47,930,060.45

290,000,000.00

100.00%

(41,686,730.72)

248,313,269.28

อื่น ๆ
รวม

242,069,939.55

ซึง่ เมื่อพิจารณาผลขาดทุนเฉพาะส่วนมี่ลดทุนของคุณวาสนาจะรับผลขาดทุนสะสมดังนี ้
คุณวาสนา

ทุน (บาท)

ขาดทุนสะสมตามสัดส่วน (บาท)

ทุนเดิม

123,250,000.00

17,716,860.56

ลดทุน

121,257,200.00

17,430,400.84

1,992,800.00

286,459,.72

คงเหลือ

ภายหลังการลดทุน SSK จะมีทนุ และสินทรัพย์คงเหลือดังนี ้

ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
จานวนเงิน (ล้ านบาท)

ก่ อนลดทุน

หลังลดทุน

ณ วันที่ 31 พค. 60

ณ วันที่ 15 สค. 60

29.00
290.00

16.87
168.87

102
103

96
102

48
55

-

(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

รถหัวลำก – หำงพ่ วง
รถหัวลาก (คัน)
หางพ่วงหัวลาก (หาง)
รถขนปูน
รถหัวลาก - ปูน (คัน)
รถหางพ่วง – ปูน (หาง)

12

วัตถุประสงค์การลดทุนครัง้ นี ้ เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทุน SSK บริ หารตามข้ อกาหนดตามสัดส่วน
การร่วมทุนโดยทัง้ 2 ฝ่ าย ต้ องร่วมกันบริ หาร และมีอานาจเท่าๆ กัน และหลังจากการลดทุน NCL จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริ หารเพียง
ฝ่ ายเดียว ซึง่ จะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมากขึ ้น และเพื่อลดภาระต้ นทุนค่าเสือ่ มราคารถปูนประมาณ 0.78 ล้ านบาท
ต่อเดือนและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการบริ หารงานประมาณ 2 ล้ านบาท ต่อเดือน โดยภายหลังการลดทุนไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริ ษัทเป็ นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริ ษัท มีประสบการณ์ และความชานาญ และมีผ้ บู ริ หารที่มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ ายบริ หารมีนโยบายขยายฐานลูกค้ าที่มีความ
ต้ องการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และเล็งเห็นว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ ้น และส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
เพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย
แผนผังแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ และกาไรสุทธิ ของ SSK ก่อนและหลังการลดทุน
ล้ านบาท

โดยธุรกิจของ SSK เน้ นการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วง ซึ่งเป็ นรถขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้ าจานวนมาก หรื อเป็ นตู้คอนเทน
เนอร์ ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้ าและพืชผลทางการเกษตร

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
และผู้ถือหุ้น ด้ วยเหตุผลดังนี ้
1. ทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการขายสินทรัพย์ หัวลาก – หางพ่วงสาหรับ ขนปูนในครั ง้ นีเ้ ป็ นการลดภาระทางด้ าน
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทลง ทังด้
้ านต้ นทุน ด้ านค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงาน เนื่องจาก หาก
SSK มีผลขาดทุนสะสมมาต่อเนื่อง และหากยังคงดาเนินกิจการในลักษณะนี ้ต่อไป คณะกรรมการเล็งเห็นว่าจะทาให้
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SSK มีผลขาดทุนเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต และส่งผลต่อผลประกอบการรวมของกลุม่ บริ ษัท NCL ดังนันการที
้
่บริ ษัทได้ คิด
หาวิธีทางลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายให้ กบั บริ ษัท เป็ นทางออกที่ดีและสมเหตุสมผล
2. จากการการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างการถือหุ้นของ SSK ในครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ บริ ษัท NCL
ได้ มีอานาจในการบริ หารเต็มที่ มีความคล่องตัวในการทางาน การคิดกลยุทธ์ และทิศทางการทางาน อีกทังบริ
้ ษัทมี
ผู้บริ หารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้ าด้ วยรถหัวลาก และหางพ่วงยาวนานกว่า 20 ปี ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานได้ เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีความมัน่ ในว่าการปรับเปลีย่ นโครงสร้ างการถือหุ้น การลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในครัง้ นี ้จะส่งผล
ให้ SSK ฟื น้ ตัวขึ ้นจากภาวะขาดทุนสะสม กลับมามีกาไร ได้ ในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของ SSK ดีขึ ้น
และส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการรวมของกลุม่ บริ ษัท ในอนาคต
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
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