บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 15/61
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 และสารสนเทศการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (เพิ่มเติม)
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (อ้ างอิงที่ NCL-M 11/61
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้
เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เลิกกิจการ เนื่องจาก Buss Capital GmbH ซึ่งเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้ กบั Legacy ไม่
สามารถสนับสนุนเงินทุนในการดาเนินธุรกิจให้ กบั Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้ มละลาย จึงทาให้
Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้ บริ ษัทเกิดปั ญหาในการดาเนินธุรกิจและเกิด
ภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาด้ วยความรอบคอบแล้ วจึงมีมติอนุมตั เิ ห็นควรให้ เลิกกิจการ
บริ ษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัท Legend Shipping Pte., Ltd. ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นในบริ ษัท Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้ มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะดาเนินธุรกิจต่อ จึงขอซื ้อหุ้นของบริ ษัท
Legacy ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 200,000 เหรี ยญดอลลาร์ สงิ คโปร์ (“SGD”)
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “NCL”) ครัง้ ที่
3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จาหน่ายหุ้นของบริ ษัทย่อย Legacy Asia
Capital Pte., Ltd. (“Legacy”) จานวน 140,000 หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 1 SGD ต่อหุ้นสามัญ ให้ กบั Legend
Shipping Pte., Ltd.ในราคา Par Value คิดเป็ นมูลค่า 140,000 SGD หรื อเทียบเท่า 3.45 ล้ านบาท (อ้ างอิงอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทัง้ นี ม้ ูล ค่ า ที่ จ าหน่ า ยที่ แ ท้ จ ริ ง จะเป็ น ไปตามอัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ มี ก ารช าระเงิ น ) ซึ่ ง
ผลตอบแทนที่ได้ รั บ มีมูลมากกว่า ราคาตามบัญชี ของมูลค่าหุ้น ซึ่งเท่ากับ 3.06 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัท Legacy Asia
Capital Pte., Ltd. มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้ จ่าย ค่าดาเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม
ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตอีกด้ วย
ทังนี
้ ้การเข้ าทารายการเข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นัย สาคัญ ที่ เ ข้ า ข่า ยเป็ น การได้ ม าจ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการ

ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 1.40 ซึ่งคานวนด้ วย
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน อ้ างอิงงบการเงินระหว่างกาล สาหรับงวดสาม เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อรวม
ขนาดรายการที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ าและ 12 เดือนก่อนหน้ าหากเป็ นการจาหน่ายไป ซึ่งสินทรั พย์ เป็ นรายการ
เดียวกัน จะมีรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 1.40 ดังนันการเข้
้
าทารายการจึงไม่เข้ าข่ายรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศ
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

