
  บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
  NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 06/60  

วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

 เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560, การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้จดัการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีมติอนมุตัิให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุน ในบริษัทย่อย NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 SGD มูลค่ารวม 300,000 SGD โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
เดิม เพ่ิมทนุ ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่ 
(SGD) 

สดัสว่น 
% 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่ 
(SGD) 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น)  

มลูคา่  
(SGD) 

สดัสว่น 
% 

NCL 700,000 700,000 100 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000 100 

 
2. อนมุตัิให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เข้าเพิ่มทนุในบริษัทย่อย บริษัท เลเจนด์ 

ชิปปิ้ง ไทยแลนด์ จ ากัด  (“LEGEND”) จ านวน 1,500,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท มูลค่ารวม 
15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
เดิม เพ่ิมทนุ ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

สดัสว่น 
% 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

สดัสว่น 
% 

NCL 599,999 5,999,990 60.00 1,500,000 15,000,000 2,099,999 20,999,990 84.00 

LEGEND 400,000 4,000,000 40.00 - - 400,000 4,000,000 16.00 
คณุกิตติ  

พวัถาวรสกลุ 1 10 0.00 - - 1 10 0.00 

รวม 1,000,000 10,000,000 100.00 1,500,000 15,000,000 2,500,000 25,000,000 100.00 

 



 
3. อนุมตัิให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ      

วอเทอร์ เมด จ ากดั จ านวน 22,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 22,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
เดิม เพ่ิมทนุ ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

สดัสว่น 
% 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) 

สดัสว่น 
% 

คณุธงชยั 3,000 3,000,000 16.67 - - 3,000 3,000,000 7.50 

คณุพรนภา 3,500 3,500,000 19.44 - - 3,500 3,500,000 8.75 

คณุฑิตถากร 2,000 2,000,000 11.11 - - 2,000 2,000,000 5.00 

คณุชิดชนก 500 500,000 2.78 - - 500 500,000 1.25 

คณุขลดา 500 500,000 2.78 - - 500 500,000 1.25 

คณุสภุาพร 500 500,000 2.78 - - 500 500,000 1.25 

NCL 8,000 8,000,000 44.44 22,000 22,000,000 30,000 30,000,000 75.00 

รวม 18,000 18,000,000 100.00 22,000 22,000,000 40,000 40,000,000 100.00 
 

แหลง่ที่มาของเงินทนุ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ : เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

โดยรายการดงักลา่วไม่ใช่การท ารายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ และขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้อง
รายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
มีนัยส าคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน พ.ศ.2547 โดยค านวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสูงสดุ 9.52% ส่วนเกณฑ์มูลค่า
ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิ และ เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ไมส่ามารถค านวนได้ เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 

ทัง้นี ้บริษัทมีความประสงค์จะลงทนุในสดัสว่นเดิม แต่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเก่ียวโยงไม่ประสงค์จะ
ลงทนุเพิ่ม ดงันัน้บริษัทจึงขอรับลงทนุในสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


