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

 

ที่ NCL-M 14/60  

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

 

 เร่ือง  แจ้งความคืบหน้าการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

อ้างอิงที่ NCL-M 06/60 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าเพิ่มทนุในบริษัทร่วม และบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งความ
คืบหน้าการลงทนุโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้
บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั จากเดิม 8 ล้านบาท จ านวน 8,000 หุ้น คิด
เป็น 44.44% เป็น 30 ล้านบาท จ านวน 30,000 หุ้น คิดเป็น 75% มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาท แต่ภายหลงัจาก
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 มีผู้ ถือหุ้นรายอื่นประสงค์จะ
ลงทนุเพิ่ม จึงสง่ผลให้บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มเพื่อรักษาสดัสว่นเดิม ในจ านวน 17.78 ล้านบาท จ านวน 17,780 หุ้น คิด
เป็น 44.45% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
เดิม ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) สดัสว่น % 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) สดัสว่น % 

1. นายธงชยั ปามิ 3,000 3,000,000 16.67 6,667 6,667,000 16.67 
2. นางพรนภา 
ประเสริฐภกัดีกลุ 3,500 3,500,000 19.44 8,592 8,592,000 21.48 
3. นายฑิตถากร 
เศรษฐพงศ์ 2,000 2,000,000 11.11 2,000 2,000,000 5.00 
4. นางสาวชิดชนก  
ชยัทศัน์ 500 500,000 2.78 1,926 1,926,000 4.82 
5. นางขลดา 
มารุตวงศ์ 500 500,000 2.78 1,926 1,926,000 4.82 
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รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
เดิม ใหม ่

จ านวนหุ้น 
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) สดัสว่น % 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น)  

มลูคา่  
(บาท) สดัสว่น % 

6. นางสภุาพร 
อยูแ่ดง 500 500,000 2.78 1,111 1,111,000 2.78 

7. NCL 8,000 8,000,000 44.44 17,778 17,778,000 44.45 

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

 

2. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้
บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนบริษัทบริษัทย่อย บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด จากเดิม 5.99 ล้านบาท 
จ านวน 599,999 หุ้น คิดเป็น 60% เป็น 20.99 ล้านบาท จ านวน 2.09 ล้านหุ้น คิดเป็น 84% มูลค่าหุ้นที่ตราไว้      
10 บาท  

แตภ่ายหลงัจากประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560   
มีมติไมอ่นมุตัิการเพิ่มทนุตามที่เสนอ บริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลกิการลงทนุในหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว  

 

โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นเป็นดงันี ้

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 
รายละเอียดการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น (หุ้น)  
มลูคา่  
(บาท) สดัสว่น % 

1. NCL 599,999 5,999,990 60.00 

2. Legend Shipping Pte. Ltd 400,000 4,000,000 40.00 

3. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ 1 10 0.00 

รวม 1,000,000 10,000,000 100.00 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


