
 
 

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

 

ท่ี NCL-M 01/62 

วนัท่ี 3 มกราคม 2562 

เร่ือง  แจ้งสรุปการลงทุนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

อ้างองิท่ี NCL-M 03/61 มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการ บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) มีมตอินมุตัใิห้บริษัท เอน็ซี
แอล อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เข้าเพิ่มทนุในบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 1.26 ล้าน
เหรียญดอลล่าสหรัฐ เพ่ือวตัถปุระสงค์เพ่ือลงทนุขยายกิจการในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน และอินโดนีเซีย เป็น
ต้น โดยปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 100% นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งใคร่ขอแจ้งสรุปการลงทนุโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. อ้างอิงท่ี NCL-M 08-61 บริษัท NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

จดัตัง้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อบริการบริหารและจดัการขนส่ง สนิค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) 

เร่ิมต้นด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และในเดือนตุลาคม 2561 ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 30,000 เหรียญดอลลา่สหรัฐ รวมเป็นทนุจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลลา่สหรัฐ 

2. ช่ือบริษัท   : Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน)  

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 18 พฤษภาคม 2561  

ประเภทธุรกิจ  : เพื่อบริการบริหารและจดัการขนส่ง สนิค้าระหวา่งประเทศ (freight forwarder) 

ทนุจดทะเบียน : 5,000,000 หยวน (ห้าล้านหยวน) (ทนุช าระแล้ว 0.95 ล้านหยวน) 

สดัส่วนการถือหุ้น : NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ถือหุ้น 100% (บริษัทยอ่ย) 

วตัถปุระสงค์  : เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยงัต่างประเทศและเพิ่มแหลง่รายได้ให้กบับริษัทฯ 

แหล่งเงินทนุท่ีใชไป : เงนิทุนหมนุเวียนในบริษัท ซึง่ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของบริษัทฯ 

3. ช่ือบริษัท   : LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 27 กรกฎาคม 2561  

ประเภทธุรกิจ  : เพื่อบริการบริหารและจดัการขนส่ง สนิค้าระหวา่งประเทศ (freight forwarder) 

ทนุจดทะเบียน : 10,000 เหรียญสงิคโปร์ (ทนุช าระแล้ว 10,000 เหรียญสงิคโปร์) 

สดัส่วนการถือหุ้น : NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ถือหุ้น 100% (บริษัทยอ่ย) 

วตัถปุระสงค์  : เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยงัต่างประเทศและเพิ่มแหลง่รายได้ให้กบับริษัทฯ 

แหล่งเงินทนุท่ีใชไป : เงนิทุนหมนุเวียนในบริษัท ซึง่ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของบริษัทฯ 



 
 

4. ในเดือนกรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทนุใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึง่

เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศอนิโดนีเซีย โดยผ่านการท าสญัญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) 

เป็นจ านวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทียบเท่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และ

จดัท า Business cooperation agreement เพื่อวตัถุประสงค์ในการเข้าควบคมุการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทัง้

โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคมุและสัง่การกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถงึ

นโยบายทางการเงินของบริษัทนบันบัตัง้แต่วนัท่ีท าสญัญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลา่ว 

5. ในเดือนสิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทนุใน NCL Inter Logistics Vietnam Company 

Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศเวียดนาม โดยผ่านการท าสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan 

Agreement) เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่เทียบเท่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียน และจดัท า Business cooperation agreement เพื่อวตัถุประสงค์ในการเข้าควบคมุการด าเนินธุรกิจและ

บริหารงานทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคมุและสัง่การกิจกรรมการด าเนินงาน

ตา่ง ๆ รวมถงึนโยบายทางการเงินของบริษัทนบันบัตัง้แต่วนัท่ีท าสญัญาและถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯนบัตัง้แต่

วนัท่ีดงักลา่ว 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 


