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เลขท่ี 2562-017 

วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง รายงานการเลกิกจิการของบริษัทย่อย  

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงการเลิกกิจการของ
บริษทัยอ่ยในประเทศไทยของบริษทัฯ จ านวน 7 บริษทั (“บริษทัยอ่ย”) โดยมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จ ากดั 
ลกัษณะธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 234,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,340,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

2. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ซีส์ จ ากดั  
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

3. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จ ากดั 
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,050,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
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เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

4. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส คลฟิส์ จ ากดั  
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

5. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จ ากดั 
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

6. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จ ากดั 
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,400,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 
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7. ช่ือบริษัทย่อย   บริษัท พรีเชียส ซิตีส์้ จ ากดั 
ลกัษณะของธุรกจิ   เจา้ของเรือ 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,700,000 หุน้  

ราคาหุน้ละ 100 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น   บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยน้ี 
เหตุผลของการเลกิกจิการ  ไม่มีการด าเนินกิจการใด ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยอ่ยน้ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเรือ 
ผลกระทบจากการเลกิกจิการ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยน้ีในแง่ของการลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารส าหรับบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 และอยูร่ะหวา่งการ
ช าระบญัชีในขณะน้ี โดยผูช้  าระบญัชีของบริษทัยอ่ย คือ นายกอตมั คูรานา  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                            (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)          (นายกอตมั คูรานา) 
                                        กรรมการผูจ้ดัการ                          กรรมการบริหาร 
 


