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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร
จัดกำรระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคุณกิตติ พวัถำวรสกุล เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั
(มหำชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จบูิลี ่จ ำกดั”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนูิทรำนส์ โกลบอล จ ำกดั (“UNI”)  

บริษัทฯ เร่ิมต้นให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท วี พี 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) โดยเร่ิมจำกกำรเป็น  ผู้ให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแบบ
ไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกำ และขยำยสูเ่ส้นทำงในทวีปเอเชียและยโุรปใน
ปี 2539 และปี 2543 ตำมล ำดบั  

เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกลุ่มบริษัทและขจัดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะ
เกิดขึน้ในอนำคต ในปี 2552  VP จึงได้เร่ิมหยดุกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนกังำนซึง่เป็นผู้ก่อตัง้ UNI ได้ขำย
หุ้น UNI ให้แก่คณุกิตติ  พวัถำวรสกลุ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ตอ่มำคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ ได้มีกำรขำยหุ้น 
UNI ให้แก่บคุคลภำยนอกทัง้หมด แต่ UNI ยงัคงใช้สถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทฯ และยงัต้อง
พึ่งพำบริษัทฯ ในด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรด้ำนบญัชีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบนั  VP และ 
UNI ได้หยุดกำรประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยดุกำรประกอบธุรกิจกบักรมสรรพำกรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  
และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบัญชี ดังนัน้ บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั เพียงแหง่เดียว 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำง
ประเทศได้ทัง้แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ให้บริกำรด้ำนพิธีกำร
ศุลกำกรและเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยงัได้มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำง
ลำกเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำโดยเร่ิมต้นที่เส้นทำงในภำคใต้  และขยำยไปในเส้นทำงภำค
ตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

ต่อมำได้มีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท(มหำชน) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมั่นคงมำกว่ำ 20 ปี โดยมีทุนจด
ทะเบียน 140 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนจดักำร
ขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) 
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และไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนสง่สนิค้ำแบบจำกประตสููป่ระต ู(Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำร
ศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สินค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ และกำรขนสง่
สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกภำยใต้กำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัทรวมทัง้หมด 5 บริษัท ได้แก่ 

1. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.  (“บริษัทยอ่ย”)      : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั    (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 
3. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.       (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 43.84 
 
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ได้แก่ 
5. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั                (“บริษัทร่วมอื่น ๆ”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 
ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้นในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) 

บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 ซึง่มีผลให้มีสถำนะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ฯ ซึง่บริษัทดงักลำ่วประกอบธรุกิจ 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำจะสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม
ให้แก่  บริษัทฯ ได้ในอนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยง สง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่คง และ
ตอ่เนื่องในอนำคต 

 
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 วิสยัทศัน์ 
บริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทัศน์ในกำรเป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็น
ทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

ภำรกิจ 

ภำรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบคุลำกรที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญและให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พร้อมทัง้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำ รค้ำที่มี
ประสทิธิภำพทัว่โลก 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ คือกำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทนุด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ
และสร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำให้มำกที่สดุ  

กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำร
ได้อยำ่งครอบคลมุตัง้แตก่ำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจดัหำวธีิขนสง่ที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำร
ให้ลกูค้ำสำมำรถขนสง่ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใต้ต้นทนุท่ีต ่ำที่สดุ รวมถึงมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตร
ในตำ่งประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่งๆ ได้ทัว่โลก 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2557 มกรำคม - บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดย
ปัจจุบนัมีคลงัสินค้ำที่ให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-
ตรำด (ปัจจบุนัไมไ่ด้มีกำรให้บริกำรแล้ว) 

 สงิหำคม       -     บริษัทฯ ตัง้ส ำนกังำนสำขำที่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 

 พฤศจิกำยน  -   บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนที่
ช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.25 บำท 

 พฤศจิกำยน - บริษัทฯ จดัตัง้ NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ของ
บริษัทฯ ตัง้อยู่ในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรระบบโล
จิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่น 100% ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 

 ธนัวำคม      -    บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วน  22.22% ของจ ำนวนหุ้ นจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,000,000 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ ในรำคำรวมประมำณ 33,080,000 บำท ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิ
สติกส์ ทัง้นีเ้ป็นกำรลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจกำรขนสง่ด้ำนระบบโลจิสติกส์ในกลุม่
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับท่อขุดเจำะน ำ้มนัดิบ และรองรับกำรขยำยตลำดสู่กลุ่ม
ประเทศอำเซียนและได้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่ำวแล้วในช่วงต้นปี 2559 
เนื่องจำกธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัน ำ้มนัประสบปัญหำขำดทนุ  

ปี 2558    กมุภำพนัธ์ - บริษัทฯ ขยำยธุรกิจขนสง่ในประเทศโดยกำรซือ้หวัลำกเพิ่มจ ำนวน 15 หวั รวม
บริษัทฯ มีจ ำนวนหวัลำกทัง้หมด 65 หวัลำก และ 98 หำงลำก  

 มีนำคม - บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจำก
ทำ่เรือระนองประเทศไทยไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์ 

 กรกฎำคม      -   บริษัทฯ หยดุให้บริกำรจดัสง่สินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองประเทศไทยไปยงั
ท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัยะส ำคญัต่อกำร
ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

 พฤศจิกำยน  -    คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
ทัง้จ ำนวน ของบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ในประเทศสิงคโปร์     
ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วน  22.22% ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว
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ทัง้หมดจ ำนวน 1,000,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ ให้แก่ Mr.Alvin Lim Sien 
Yong ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม เนื่องจำกบริษัทร่วมมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน
ในงวด 9 เดือน จนท ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ โดยจ ำหน่ำยไปในรำคำรวม 
10,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ ซึ่งมีผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 
990,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ หรือประมำณ 32.59 ล้ำนบำท   

         ธนัวำคม -  บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 
(NCL-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัรำ 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่  

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 140 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 
บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ NCL-W1   

ปี 2559     มกรำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัท
ร่วม” หรือ “SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2559 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วย
รถบรรทกุหวัลำก และเมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ขำยทรัพย์สิน หัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง 
จ ำนวน 98 หำง ให้แก่ SSK ตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุนคิดเป็น
ประมำณ 120.94 ล้ำนบำท 

- และในเดือนมิถุนำยน ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จ ำนวน 289 ล้ำน
บำท จำกเดิมที่มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท รวมเป็น 290 ล้ำนบำท  

 มีนำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) 
เพื่อจัดตัง้ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 
ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สินค้ำ (SOC) และให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ โดยกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเลโดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทอนเนอร์
เอง และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จำกตำ่งประเทศในกำรน ำเข้ำและสง่ออกสินค้ำไป
ยงัตำ่งประเทศ 

 มิถนุำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) 
เพื่อจดัตัง้ LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 1 มิถนุำยน 2559 ด้วยทนุ
จดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อท ำธรุกิจให้เช่ำตู้คอนเทน
เนอร์ เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศและครบวงจรมำกขึน้รวมทัง้เป็น
กำรกระจำยควำมเสีย่งในธุรกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  



 

                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                                   5 

 กนัยำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” 
หรือ “GWM”) เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญั เป็นเงิน 8 
ล้ำนบำท จำกจ ำนวนทุนจดทะเบียนทัง้หมด 18 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบธุรกิจ 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ 
เลง็เห็นวำ่จะสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนำคต อีกทัง้เป็นกำร
กระจำยควำมเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และ
ตอ่เนื่องในอนำคต 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 โดยผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ ไมม่ีบคุคลใดเป็นบคุคลเก่ียวโยง 
2 โดยผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ ไมม่ีบคุคลใดท่ีถือหุ้นเกิน 10% และ ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง 
3 โดยผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ ไมม่ีบคุคลใดท่ีถือหุ้นเกิน 10% และ ไมเ่ป็นบคุคลเก่ียวโยง 

 

 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) จ ำนวน 4 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำน

จดักำรขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
(FCL) และไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนสง่สนิค้ำแบบจำกประตสููป่ระต ู(Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำน
พิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สนิค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ และกำร
ขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก และ บริษัทร่วมอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ดงัรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 

บจก. เกรซ วอเทอร์ เมด 
 

บจก.เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) 

60% 

 

100% 

 

44.44% 

 NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.
 PTE.,LTD 

 
Legend Shipping Pte. Ltd.    40% 

43.84% 

 

70% 

 LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. 
 

บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ 
 

นำงพรนภำ ประเสริฐภกัดีกลุ       19.44% 
นำยธงชยั ปำมิ  16.67% 
นำยฑิดถำกร เศรษฐพงศ ์ 11.11% 
อ่ืน ๆ 1   8.33% 

Legend Shipping Pte. Ltd.    10% 
อ่ืน ๆ 3                           20% 
 

นำงสำววำสนำ เสือกล่ินศกัดิ ์         42.50% 
อ่ืน ๆ 2                             13.66% 
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1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร
จดักำรระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม
เอไอ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมัน่คงมำกวำ่ 20 ปี โดย
มีทนุจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท เป็นทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 
420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 
 

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.  
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2557
ด้วยทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์สิงคโปร์ และเมื่อเดือนกรกฎำคม ปี 2559 ได้ด ำเนินกำร
เพิ่มทุนเป็น 700,000 เหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์  เพื่อให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics 
Service Provider) ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 100  
 

3. บริษัท เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND 
SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 
1 ล้ำนบำท และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนเป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำร
ขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ โดยกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเล โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็น
ตวัแทนแตง่ตัง้จำกตำ่งประเทศในกำรน ำเข้ำและสง่ออกสนิค้ำไปยงัตำ่งประเทศ ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้น
ในสดัสว่น ร้อยละ 60  
 

4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ( “บ ริ ษัทย่อย”)  โดยบริ ษัทฯ ไ ด้ ร่ วมลงทุนกับ  LEGEND 
SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจดัตัง้ LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ที่ประเทศ
สิงค์โปร์ เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อท ำ    
ธรุกิจให้เช่ำซือ้ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Leasing) เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศและครบ
วงจรมำกขึน้รวมทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในธุรกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ โดยมีกองทนุที่

จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ (Buss Capital Fund Singapore) เสนอให้กำรสนบัสนนุเงินทนุประมำณ 
5,000,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70  

 
5. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด  

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 
2559 เร่ิมต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และเมื่อเดือนมิถุนำยน 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 290 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศ ปัจจุบนับริษัทฯ ถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 43.84  
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6. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด  
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2559 
ด้วยทนุจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญั เป็นเงิน 8 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2559
และในเดือนตลุำคม 2559  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ได้ท ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน
เป็น 18 ล้ำนบำท โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ เลง็เห็นวำ่จะสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
อนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง สง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่คง และตอ่เนื่อง
ในอนำคต ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44  
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คณุกิตติ 
พัวถำวรสกุล จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวจึงได้ท ำสญัญำกับบริษัทฯ ว่ำจะไม่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและ
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในอนำคต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไมจ่ ำกดัควำมรับผิดใน
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น โดยหำกผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวในอนำคต จะพิจำรณำให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบ
กิจกำรนัน้ๆ ซึ่งสัญญำนีม้ีผลผูกพันจนกว่ำคุณกิตติ พัวถำวรสกุล รวมถึงผู้ ที่เก่ียวข้องตำมนิยำมของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ .17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไมม่ีทำ่นใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของบริษัท 

สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ 

ช่ือสญัญำ :  สญัญำห้ำมประกอบธุรกิจแขง่ขนั 

วนัท่ีท ำสญัญำ :  28 สงิหำคม 2557 

คูส่ญัญำระหวำ่ง :  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  

   และ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ  

เง่ือนไข และสำระส ำคญั   :  ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ รวมทัง้จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ  
อันเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำร
หรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย(ถ้ำมี)  
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: ผู้ ถือหุ้นใหญ่รับทรำบว่ำข้อสญัญำนีม้ีผลผูกพนัรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องตำมประกำศ      
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

:   หำกผู้ ถือหุ้นใหญ่กระท ำผิดหรือไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใดๆ ซึง่ท ำให้บริษัทฯได้รับควำม
เสยีหำยหรือเสยีโอกำสทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะต้องช ำระคำ่ปรับให้แก่บริษัทฯในอตัรำ 
100,000 บำทตอ่วนั หำกควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้มมีลูคำ่สงูกวำ่ 100,000 บำท ให้บริษัทฯ
โดยกรรมกำรอิสระสำมำรถเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ด ำเนินกำรเรียกร้องคำ่เสยีหำย
เพิ่มเติมตำมกฎหมำยได้ 

: สญัญำมีผลบงัคบัใช้นบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำ จนกวำ่ผู้ ถือหุ้นใหญ่รวมถงึผู้ที่เก่ียวข้องจะ
ถือหุ้นรวมกนัต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไมม่ีทำ่น
ใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด(มหำชน)  บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน กำรจัดกำร รวมถึงกำร
เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่
จุดหมำยปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทุนที่ต ่ำที่สดุ โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตำม
ลกัษณะกำรให้บริกำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุม่บริษัทได้ดงันี ้
 

รายได้ 
2557 2558 2559 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการให้บริการ       

1.   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.  ทำงเรือ 774.88 83.97 952.82 88.14 898.82 8.88 

1.2.  ทำงอำกำศ 13.22 1.44 11.65 1.08 14.13 1.40 

1.3. บริกำรอ่ืน ๆ 2.08 0.23 0.42 0.04 0.07 0.01 
     รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 790.18 85.64 964.89 89.26 913.02 90.29 
2.   การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลาก-
หางลาก1) 125.24 13.57 109.73 10.15 72.59 7.18 

รวมรายได้จากการให้บริการ 915.42 99.21 1,074.62 99.41 985.61 97.47 

รายได้อื่น2) 7.29 0.79 6.41 0.59 25.62 2.53 

รายได้รวม 922.71 100.00 1,081.03 100.00 1,011.23 100 
หมำยเหต ุ  1)   รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกคร่ึงปีหลงัไมมี่ เน่ืองจำกโอนย้ำยไปอยูภ่ำยใต้กำร

ด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ SSK)   
                  2)   รำยได้อ่ืนได้แก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ และรำยได้คำ่เชำ่ เป็นต้น 

ลกัษณะกำรให้บริกำรของกลุม่บริษัทแบง่ได้เป็น 2 กลุม่หลกั คือ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ
และกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจดักำรให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำ
จำกจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยงัจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศซึ่งครอบคลมุทกุเส้นทำงกำรค้ำหลกัทัว่โลก และกำรเป็นผู้บริหำรจดักำรกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก
ประเทศตำ่ง ๆ มำสูจุ่ดขนถ่ำยสินค้ำเข้ำประเทศ ซึ่งกลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ทัง้ทำงทะเลและ
ทำงอำกำศ โดยกลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่ประเภทท่ีไมม่ีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเอง แตจ่ะ
จดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินรวมทัง้ตู้คอนเทนเนอร์จำกผู้ประกอบกำรขนสง่ อนัได้แก่ บริษัทเรือหรือสำย
กำรบินเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทยงัได้มีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในประเทศตำ่ง ๆ 
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เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำจำกทำ่เรือหรือสนำมบินในตำ่งประเทศไปยงัจดุหมำยปลำยทำงที่
อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นัน้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วนบัเป็นรำยได้หลกัของกลุ่ม
บริษัท โดยปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศเท่ำกบั 
964.89 ล้ำนบำท และ 913.02 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 89.26  ร้อยละ และร้อยละ 
90.29  ของรำยได้รวมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

 กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ได้ดงันี  ้  

1.1) กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงทะเล : ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงทะเล
ครอบคลมุทัง้ 5 ทวีป ได้แก่  ยโุรป, อเมริกำ, เอเชีย, ออสเตรเลยี และแอฟริกำ ซึง่ครอบคลมุทำ่เรือหลกั
ของเขตกำรค้ำส ำคญัในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถ้วนรวมกว่ำ 180 แห่ง ส ำหรับกำรขนส่ง
สนิค้ำทำงทะเลสำมำรถแบง่ได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 กำรขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์  (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรับลูกค้ำที่มี
ปริมำณสนิค้ำที่มำกพอที่จะเชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้  เพื่อบรรจสุนิค้ำของลกูค้ำนัน้ ๆ เพียงรำย
เดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้ คอนเทนเนอร์กับลูกค้ำรำยอื่น ๆ โดยบริษัทจะ
ให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม, จดัหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและ
ข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำรศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำร
ออกสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำ  

 กำรขนสง่แบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับกลุม่
ลกูค้ำที่มีสนิค้ำไมม่ำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจสุนิค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ 
โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริกำรรับสินค้ำจำกลกูค้ำแต่ละรำยมำรวมกนัและจดัสรรพืน้ที่ในกำร
บรรจเุข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึง่กลุม่บริษัทจะค ำนวณพืน้ท่ีและจดัวำงสนิค้ำให้เหมำะสม
กบัลกัษณะของสนิค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำแตล่ะรำย เพื่อให้สนิค้ำของลกูค้ำแต่ละรำยที่
มีควำมแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่ำงปลอดภยั, ส่งได้ตำม
ก ำหนด และอยู่ภำยใต้ต้นทนุที่ดีที่สดุส ำหรับลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำสว่นใหญ่
จะเป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำเช่นเดียวกบักลุม่บริษัท 
จึงสำมำรถด ำเนินกำรเร่ืองเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรได้เอง 

 กำรให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำ (Shipper Owned Container : SOC) โดย
ทำงกลุม่บริษัทจะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ให้กบัลกูค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจุ
สินค้ำของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไม่มีตู้คอน
เทนเนอร์ไว้บริกำรลกูค้ำ กลุม่บริษัทจะเข้ำไปจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้
บริกำรตู้คอนเทนเนอร์ในกำรบรรจสุนิค้ำ  

 กำรให้บริกำรเช่ำตู้ คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำ โดยทำงกลุ่มบริษัทจะเช่ำตู้ คอนเทนเนอร์ 
เพื่อให้ลกูค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บริษัทเช่ำตอ่  
 



 

                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                                   11 

1.2) กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำ
ในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทุนที่สงูกว่ำจึง
เหมำะส ำหรับกำรขนสง่สินค้ำที่มีอำยใุนกำรเก็บรักษำสัน้หรือต้องกำรรักษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและ
ผลไม้ รวมทัง้สนิค้ำที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรจดัสง่ซึง่มนี ำ้หนกัและปริมำณไมม่ำกนกั เช่น เอกสำร
และสิง่ตีพิมพ์ตำ่ง ๆ ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศนี ้
กลุม่บริษัทจะให้บริกำรจดัหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร, จดักำรด้ำน
เอกสำรพิธีกำรศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสำมำรถ
ให้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงอำกำศรวมแล้วกวำ่ 180 ประเทศเช่นเดียวกนั     

1.3) บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกำร
เป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวต้องอำศยัผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 

 
 
 
 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีส ำนกังำนท่ีให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ได้แก่ ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัทฯ ในกรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  ในชว่งปลำยปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำ
ระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิค์โปร์ ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่งๆ โดยมเีป้ำหมำยหลกัคือ ทวีปอเมริกำ 
ทวีปเอเซีย และทวีปยโุรป ในชว่งต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสงิคโปร์ เพื่อจดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำ
ระหวำ่งประเทศและให้บริกำรจดัหำตู้ เปลำ่ให้ลกูค้ำ และในปลำยปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย LEGACY 
ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิค์โปร์ เพื่อให้บริกำรให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ อีกด้วย 
 
2)  การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก

ในปี 2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ใช้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศกบับริษัทฯ 
อยูแ่ล้ว และยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจดักำรระบบขนสง่ของบริษัทฯ  
เพื่อให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกอีก
ด้วย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงรถส ำหรับตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขน

 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอยำ่งหน้ำจอระบบ Log Freight 
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สินค้ำจ ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบริษัทมีทัง้แบบก้ำงปลำซึง่ออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์ และ
แบบพืน้เรียบที่สำมำรถใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์หรือวำงสนิค้ำโดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำใน
ประเทศของบริษัทฯ นีม้ีเส้นทำงให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ำไปยงัจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมส่งออกจำก
ประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินค้ำในกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรือจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ใน
ประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูค้ำต้องกำร 
โดยบริษัทมีจดุให้บริกำรรับขนสง่สนิค้ำในประเทศ ดงันี ้

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนสง่ทัง้
ระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั
ได้แก่ กำรรับสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟใน
เขตจังหวดัเดียวกนั หรือน ำไปส่งที่ท่ำเรือในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรือภูเก็ต ส ำหรับกำรขนสง่ระยะ
ทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ได้แก่ กำรขนสง่สนิค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนี
ไปยงักรุงเทพฯ หรือจงัหวดัอื่น ๆ และรับสินค้ำจำกจงัหวดัปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลบัมำ
สง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้ 

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยู่ที่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจุบนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้
แบบระยะทำงใกล้ ได้แก่ กำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ไปรับสินค้ำที่โรงงำนในเขตแหลมฉบงั  และ
น ำสนิค้ำจำกโรงงำนมำสง่ที่ทำ่เรือแหลมฉบงั ทำ่เรือคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตู้
คอนเทนเนอร์เปลำ่ไปรับสินค้ำในจงัหวัดแถบภำคกลำงและภำคตะวนัออกแล้วน ำสินค้ำกลบัมำ
สง่ที่ทำ่เรือแหลมฉบงั และทำ่เรือคลองเตย 
  

 
 
 

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภำยในประเทศ โดยร่วมจัดตัง้กิจกำรร่วมค้ำกับ
บุคคลภำยนอกซึ่งมีศกัยภำพสงู และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ยำวนำน 
และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำรำยใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทท่ีจดัตัง้ใหมช่ื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สนิคือ รถบรรทกุหวัลำก
และหำงพ่วง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำดงักลำ่วเพื่อลดภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยทัง้ด้ำนต้นทนุ และค่ำเสื่อม
รำคำของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ สง่เสริมให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มัน่คง 
และตอ่เนื่องในอนำคต และเพิ่มจดุให้บริกำรขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหน้ำจอ GPS 
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 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ที่อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ซึ่งสินค้ำสว่นใหญ่เป็นวสัดทุี่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล 

 
*ปัจจุบนัจุดบริกำรสุรำษฎร์ธำนี จุดบริกำรพระรำม 2 และ จุดบริกำรสระบุรี ได้โอนย้ำยไปอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค  

อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ SSK) แล้ว 

 
สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL 

 

 
 
 

2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขนั 

 กำรมีบคุลำกรที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญ และมุง่มัน่ในกำรให้บริกำร 
กำรให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ    

ต่ำง ๆ ที่บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศตำ่ง ๆ  เพรำะแตล่ะประเทศอำจมี
ข้อบงัคบัท่ีแตกตำ่งกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจ
จัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยมีพนักงำนที่ได้รับใบอนุญำตเพื่อเป็น
ผู้ช ำนำญกำรศลุกำกรประจ ำบริษัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อ
จะได้น ำไปปฏิบตัิได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้เพื่อให้ลกูค้ำของบริษัทฯ มัน่ใจได้วำ่ จะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อยำ่งถกูต้อง
และสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัที่จะก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยในภำยหลงั 

 



 

                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                                   14 

นอกจำกบคุลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดงักลำ่วแล้ว พนกังำนของบริษัทฯ
ยงัเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่มีอำยกุำรท ำงำนเฉลีย่ใน
บริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี จึงสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงได้ เช่น กำร
แนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปริมำณกำรส่งออกน้อย หรือกำรจัดเรียงสินค้ำจำกลูกค้ำ
หลำย ๆ รำย 
ให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกนัอย่ำงเหมำะสมโดยใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งจะเป็นกำรช่วย
ลดต้นทนุกำรขนสง่ให้แก่ลกูค้ำได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสริมและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในหน้ำที่ที่รับผิดชอบแล้ว 
กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนให้แก่พนักงำนว่ำ จะต้องมีควำมมุ่งมัน่และ
จริงใจต่อกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ  ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนดงักล่ำวนับเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำง
สมัพนัธภำพท่ีดีแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทเสมอมำ  

 กำรพฒันำคณุภำพในกำรให้บริกำร 
กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดี เนื่องจำก

ต้นทนุด้ำนโลจิสติกส์นัน้นบัเป็นต้นทนุที่ส ำคญัอย่ำงหนึ่งของลกูค้ำ กลุม่บริษัทจึงมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ
ขัน้ตอนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพสงูสดุอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่
ระหว่ำงประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยง
ฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรน ำเข้ำ-สง่ออก โดยใช้ระยะเวลำที่
สัน้ที่สดุ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดท ำใบตรำส่ง (Bill of Loading) และ ใบสัง่ปล่อยสินค้ำ (Delivery 
Order) ซึ่งเป็นเอกสำรส ำคญัที่ต้องน ำไปใช้ในกำรออกสินค้ำได้ภำยใน 1 วนั นอกจำกนี ้พนกังำนของ
บริษัทฯ ยงัสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ลกูค้ำโดยผำ่นระบบ
อินทรำเน็ตซึ่งเช่ือมโยงกบัเครือข่ำยสว่นกลำง จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำน
สถำนท่ีท ำงำน 

ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนัน้ บริษัทฯ และ SSK ได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง 
(Global Positioning System: GPS) เข้ำมำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้
บริษัทฯ สำมำรถวำงแผนเส้นทำงกำรขนสง่และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิค้ำของลกูค้ำได้ 

 กำรให้บริกำรท่ีครบวงจร 

กลุม่บริษัทมุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลมุให้มำกที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเร่ิมตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำแก่
ลกูค้ำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีกำรขนสง่ที่เหมำะสมกบัลกัษณะของสนิค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำ 
รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศต่ำงๆ, กำรจัดหำและจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบิน ภำยใต้ต้นทนุท่ีดีที่สดุ, กำรด ำเนินกำรบรรจสุนิค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภยัและใช้พืน้ที่
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ, กำรจดักำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่
ลกูค้ำสำมำรถสง่ออกหรือรับสนิค้ำได้ตำมก ำหนด  และท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกบั
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พนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำยสินค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดย
บริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึง่สำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ครอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทัว่โลก 

 กำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

จำกกำรที่บริษัท ฯ มีกำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกว่ำ 
19 ปี สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ประกอบกำรรับจดักำรขนสง่รำยยอ่ยในประเทศที่จะ
มอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของตน โดยผู้ ประกอบกำรรำยย่อยที่มีข้อจ ำกัดด้ำน
ขอบเขตกำรให้บริกำรนัน้ สำมำรถน ำเสนอบริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุให้แก่ลกูค้ำของตนเองมำก
ขึน้โดยผ่ำนกำรใช้บริกำรของบริษัทฯ สง่ผลให้ปัจจุบนับริษัทฯ เป็นเสมือนศนูย์กลำงของกำรรวบรวม
กำรจัดส่งสินค้ำ (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ซึ่งส ำหรับ
บริษัทฯ แล้ว ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยกลุม่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำ
รำยยอ่ยที่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศมำสง่ตอ่ให้แก่บริษัทฯ นัน่เอง  

นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัมุง่แสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจซึง่เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ใน
ประเทศตำ่ง ๆ เพื่อท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัท ฯ ในกำรติดตอ่ประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ต่ำงประเทศ (Agent) ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทำงธุรกิจในลกัษณะดังกล่ำวกว่ำ 80 รำยใน 30 
ประเทศ ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ตัง้แต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจดุหมำยปลำยทำง
ในต่ำงประเทศได้ครอบคลมุกว่ำ 180 ประเทศทัว่โลก นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ยงั
ช่วยให้ข้อมลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำ่ง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถขยำย
ฐำนลกูค้ำได้ และบริษัท ฯ ยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรเป็นผู้ รับติดตอ่ประสำนงำนเพื่อให้บริกำร
แก่ลกูค้ำของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกด้วย 

 ศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรทัง้แก่คู่ค้ำและ
พนัธมิตรทำงกำรค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมำโดยตลอด ท ำให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำย
ฐำนลกูค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีปริมำณกำรขนสง่อย่ำงสม ่ำเสมอนัน้ สง่ผลให้บริษัท ฯ 
สำมำรถเจรจำกบัคู่ค้ำต่ำง ๆ เช่น สำยเรือและสำยกำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจดัสง่สินค้ำลงเรือหรือ
เคร่ืองบินให้เป็นไปตำมที่ลกูค้ำต้องกำร และยงัสำมำรถเจรจำต่อรองเพื่อบริหำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่ง
นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรได้ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจในประเทศตำ่ง ๆ 
ยงัสง่ผลให้บริษัทฯ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมลูกำรบริหำรต้นทนุในกำรให้บริกำรในประเทศต่ำง ๆ ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุอีกด้วย 

กำรวำงกลยทุธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักลำ่วข้ำงต้น บำงกรณีอำจไมเ่ป็นไปเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ก ำหนด
ไว้ เนื่องจำกปัจจยัตำ่ง ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึง่เป็นต้นทนุกำรขนสง่ ข้อก ำหนด
และนโยบำยที่ถกูก ำหนดขึน้ใหม่ อนัเก่ียวข้องต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น แต่ทัง้นี ้หำก
กรณีเกิดปัญหำทำงบริษัทฯ จะรีบด ำเนินกำรแก้ไขร่วมกบัลกูค้ำอยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินตอ่ไป 
ท้ำยที่สุด หำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรในธุรกิจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย บริษัทฯ  ก็จะต้อง
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พิจำรณำถึงกำรตัดสินใจที่จะหยุดหรือด ำเนินกำรในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อจ ำกัดขอบเขตควำม
เสียหำยให้อยู่ในวงจ ำกัด ดงัเช่น กรณีกำรหยดุให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปเมียนมำร์ ที่
บริษัทฯ ได้ลงทุนในเดือนมีนำคม 2558 และหยุดด ำเนินกำร เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ในกรณี
ดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องประสบปัญหำจำกควำมไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำ
สนิค้ำออกจำกทำ่เรือและกำรตรวจเช็คตู้สนิค้ำ ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของ
บริษัทฯ ที่จะท ำให้กำรขนสง่สนิค้ำในจดุนีเ้ป็นศนูย์กลำงกำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 

2.2.2 ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจได้ดงันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรือและทำงอำกำศ 
โดยกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุม่ผู้ประกอบกำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำ (Exporter and Importer) ซึ่งได้แก่โรงงำนต่ำง ๆ ที่
เป็นผู้ ผลิตสินค้ำ (Manufacturer) รวมถึงผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ ค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ 
(Trader, Distributor) ตวัอยำ่งเช่น  ผู้ ค้ำข้ำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต์ และสนิค้ำอปุโภคบริโภคต่ำง 
ๆ เป็นต้น  ซึ่งลกูค้ำกลุ่มนีม้กัมีปริมำณสินค้ำที่จะขนส่งมำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้ เพื่อ
บรรจสุนิค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดยกลุม่ลกูค้ำดงักลำ่วมกัมีกำรใช้บริกำรจดักำรขนสง่ทำง
ทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลกั  

2. กลุม่ผู้ ให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำ (Freight Forwarder) ลกูค้ำกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรที่ท ำ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกนักบักลุม่บริษัท แตม่ีปริมำณกำรจดัสง่สนิค้ำไมม่ำกพอที่จะ
เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ได้ทัง้ตู้ ได้ กลุ่มลกูค้ำดงักล่ำวจึงมกัใช้บริกำรขนส่งทำงทะเลแบบ LCL, SOC                
กบักลุม่บริษัท  

 
ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจนีไ้ด้แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ ทัง้
ที่เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ ค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trader, Distributor) 
ที่มีกำรขนสง่สนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผู้ ค้ำข้ำว,  ยำงพำรำ, ผู้
จดัจ ำหนำ่ยเคร่ืองดื่ม, ผู้ ค้ำวสัดกุ่อสร้ำง เป็นต้น 
  

ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจต่ำง ๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 
3,000 รำย ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ ให้บริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดเป็นสดัส่วน
มำกกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรให้บริกำร
แก่ลกูค้ำในสดัส่วนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสดัส่วน
รำยได้จำกลูกค้ำดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 14.37 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2558 ส่วน ปี 
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2559 บริษัทฯ ไม่มีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร 

2.2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทใช้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงตรง
ได้แก่กำรติดตอ่กบัลกูค้ำโดยตรงผำ่นทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของ
บริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทมีกำรแบ่งสว่นงำนออกเป็น 3 สว่นตำมกลุม่ของลกูค้ำเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมข่ำวสำร
และน ำเสนอบริกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มให้ได้มำกที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกร (FF), แผนกให้บริกำรขนสง่
และกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสินค้ำทำงบก (Truck) 
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทัง้ทำงโทรศพัท์และ
กำรนดัหมำยเข้ำพบเพื่อน ำเสนอบริกำร  

กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทำงอ้อมจำกกำรแนะน ำของลกูค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรกบักลุม่
บริษัท และจำกกำรแนะน ำของพนัธมิตรทำงกำรค้ำของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเย่นต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ โดยเอเย่นต์เหลำ่นีจ้ะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนใน
กำรบริกำรจดักำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลบักนัก็จะแนะน ำหรือ
มอบหมำยให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ดแูลลกูค้ำของเอเย่นต์ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรจัดท ำบนัทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ในทัว่โลก ซึ่งกำร
แนะน ำลกูค้ำใหมข่องเอเยน่ต์เหลำ่นีน้บัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยที่ส ำคญัอีกช่องทำงหนึง่ของกลุม่บริษัท  

นอกจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทำงตรงและทำงอ้อมดงัที่กลำ่วข้ำงต้นแล้วนัน้ ทำงกลุม่บริษัทยงั
มีช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์ให้คูค้่ำและลกูค้ำรู้จกักลุม่บริษัทโดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสมำคมตำ่งๆ 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ สมำคมหอกำรค้ำไทย, สมำคมชิบปิ้งแห่งประเทศไทย, สมำคม
ขนสง่สนิค้ำและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย 

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
อุตสำหกรรมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศโดยรวมในปี 2559 มีกำรฟืน้ตวัเล็กน้อย จำกมำตรกำร

กระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของรัฐบำล และจำกภำวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้ แต่อย่ำงไรก็ยงัไม่ดี
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้เนื่องจำกบริษัทฯ สำยกำรเดินเรือใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ประสบปัญหำล้มละลำย
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทัว่โลกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ และมีสำยกำรเดินเรืออื่น ๆ ที่ก ำลงัประสบ
ปัญหำขำดทนุคล้ำย ๆ กนั ตัง้แต่กลำงปี 2559 เป็นต้นมำ สง่ผลให้สำยกำรเดินเรือที่เหลือปรับขึน้ค่ำระวำง 
โดยเฉพำะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของกำรส่งออก ท ำให้กลุ่มบริษัท ไม่สำมำรถท ำผลก ำไรได้ดี
เทำ่ที่ควร 

 
 
 
 
 
 

http://www.nclthailand.com/
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   แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส์  
 ธุรกิจในกลุม่โลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะนบัตัง้แตท่ี่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นครัง้แรกในปี 2548  และยงัคงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจำกทัง้ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

 ภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนโลจิสติกส์โดยมีกำรก ำหนด “แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในแผนฉบับล่ำสุด
ประกอบด้วย 3 ภำรกิจหลัก ได้แก่ 1. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ ประกอบกำร 
(Supply Chain Enhancement) 2. กำรยกระดบัประสทิธิภำพระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ 
(Capacity Building and Policy Driving Factors) ทัง้นี  ้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ให้แก่ประเทศและบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

 ภำครัฐมีกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม 20 โครงกำร ซึง่เร่ิมมีควำมคืบหน้ำใน
ปี 2559 และเร่งขึน้ในปี 2560 ซึง่สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศนูย์กระจำยสินค้ำออกสู่ภมูิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำร
ขยำยตวัของควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว
ในภมูิภำคต่ำง ๆ ที่สง่ผลให้เกิดกำรค้ำกำรลงทนุมำกขึน้ ย่อมสง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใน
กำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ด้วย 

 ภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์มำกขึน้ เห็นได้จำกกำรที่ต้นทุน        
โลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นประมำณ
ร้อยละ 14.2 ของ GDP ในปี 2557 นบัเป็นโอกำสของผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่จะน ำเสนอ
บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ที่มีประสทิธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนท ำเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ศนูย์กลำงของภูมิภำคและมีพืน้ที่ติดชำยฝ่ังทะเล
ค่อนข้ำงมำกโดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว 
กัมพูชำ และมำเลเซีย และมีจังหวดัที่สำมำรถติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้ำนได้ถึง 30 จังหวดั 
รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยงัประเทศข้ำงเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ตอนใต้ได้อีกด้วย สง่ผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยยงัสำมำรถขยำยขอบขำ่ย
กำรให้บริกำรได้อีกมำก 

 ศนูย์กลำงกิจกรรมกำรค้ำของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจำกกลุม่ประเทศในซีกโลกตะวนัตก
มำสูก่ลุม่ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุม่ประเทศ
ในเอเชีย เนื่องจำกกลุม่ประเทศดงักลำ่วมีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึน้และมีก ำลงัซือ้ของ
ประชำกรเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็นโอกำสให้ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ำกำรลงทุนไปสู่เขต
กำรค้ำใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้ ยงัส่งผลให้
ประเทศไทยได้ประโยชน์จำกกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศในภมูิภำคโดยใช้เส้นทำง
ผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกด้วย  
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 กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ และธุรกิจบริกำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 สง่ผล
ให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
อำเซียนมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำกประกอบกับแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใต้กรอบ AEC เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกรรมด้ำน   
โลจิสติกส์เติบโตได้มำกยิ่งขึน้ 

 
 ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นัน้ จำก

ข้อมลูจ ำนวนสมำชิกของสมำคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทยพบวำ่มีทัง้สิน้ 1,294 รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำค
กลำง 996 รำย, ภำคตะวนัออก 88 รำย, ภำคเหนือ 66 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 49 รำย และภำคใต้ 
95 รำย โดยผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีกำรให้บริกำรรับจดักำรขนสง่แบบไม่
เต็มตู้  (LCL) หรือมีกำรให้บริกำรเพียงบำงอยำ่ง ผู้ประกอบกำรเหลำ่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำ
หน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำรำยย่อยที่กระจำยอยู่ทัว่ประเทศมำสง่ต่อให้แก่กลุม่บริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แข่ง สว่น
ผู้ ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นัน้มีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมำณ        
10 รำย อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรประเมินว่ำ กำรแข่งขนัระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยด้วยกนันัน้ยงัคงไม่รุนแรงนกั 
เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกส์นัน้มีขนำดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำร
ทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแข่งขนัเพื่อเสนอบริกำรให้แก่ลกูค้ำและในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือ
กนัเพื่อให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำของตนด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำตนิัน้ ผู้บริหำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึน้ภำยหลงัจำกกำรเปิดเสรีสำขำบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ AEC ประกอบกับกำรที่ประเทศไทย
ตัง้เป้ำหมำยเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภำคนัน้ จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำ
แข่งขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นให้
ชำวตำ่งชำตสิำมำรถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70  อยำ่งไรก็ดี ผู้บริหำรของบริษัท ฯ เช่ือมัน่
ว่ำ ผู้ประกอบกำรไทยยงัคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมเช่ียวชำญด้ำนระบบขนสง่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรที่จะบริหำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภำพที่สดุ 
ดงันัน้ หำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำติต้องกำรท่ีจะเข้ำมำมีสว่นแบง่ในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็นำ่จะเข้ำมำใน
รูปแบบของกำรร่วมทุนหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกับผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรท่ีตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทฯ และบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญที่
พร้อมน ำเสนอทำงเลือกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำ สง่ผลให้บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถรักษำควำมเป็น
ผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตู้คอนเทน
เนอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้สง่ออก-น ำเข้ำกบัปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือแหลม
ฉบงั พบวำ่ บริษัทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำรเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
ดงันี ้ 
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                                  หน่วย: TEU 

รายละเอียด 2557 2558 2559 

ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ทำ่เรือ1) 8,119,274 8,359,455 8,725,442 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่บริษัทให้บริกำร 2) 32,091 43,831 54,361 
สว่นแบง่ตลำด (ร้อยละ) 0.39 0.52 0.06 

ที่มำ : 1) กรมทำ่เรือ   2)ข้อมลูจำกบริษัท   

 
ธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก 

ธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกและสว่น
ใหญ่มีขนำดเล็ก โดยจำกข้อมลูของกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ทัว่ประเทศมี
จ ำนวนผู้ประกอบกำรขนสง่ด้วยรถบรรทกุส ำหรับกำรรับจ้ำง รวมทัง้สิน้ 20,449 รำย เป็นผู้ประกอบกำรใน
ภำคกลำง 5,451 รำย, ภำคตะวนัออก 2,622 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5,784 รำย, ภำคเหนือ 3,092 
รำย, ภำคตะวนัตก 2,203 รำย และภำคใต้ 1,347 รำย 

หลงัจำกกำรร่วมจดัตัง้ SSK ร่วมกบับคุคลภำยนอกที่มีศกัยภำพสงู ปัจจุบนั SSK มีรถบรรทกุหวั
ลำกจ ำนวน 153 คนั และหำงลำกจ ำนวน 158 หำง (ปี 2558 บริษัทฯ มีหวัลำก 65 หวั และหำงลำกจ ำนวน 
98 หำง) โดยกลุม่ลกูค้ำและจดุให้บริกำรหลกัของบริษัทฯ นัน้อยู่ที่ จ.สรุำษฎร์ธำนี ซึ่งผู้บริหำรประเมินวำ่ใน
เขตภำคใต้นัน้ มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีศกัยภำพในกำรแข่งขนักบั SSK เป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำย
โดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คนั อย่ำงไรก็ดี ศกัยภำพกำรแข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยูก่บั
คณุภำพในกำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดัหำพนกังำนขบัรถที่มีมำตรฐำน ดงันัน้ กำรมีจ ำนวนรถ
เพื่อให้บริกำรมำกจึงมิใช่ปัจจยัชีว้ดัวำ่จะสำมำรถได้รับงำนจำกลกูค้ำแตอ่ยำ่งใด 

ภำวะกำรแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ด้วยรถบรรทกุหวัลำกนัน้ ผู้บริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนกั
โดยจะมีกำรแข่งขันกันเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรแต่ละรำยก็สำมำรถเป็น
พนัธมิตรทำงกำรค้ำกันได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับงำนที่เกินกว่ำควำมสำมำรถที่ตนจะ
ให้บริกำรได้ ก็จะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Subcontract) ส ำหรับกำร
ให้บริกำรของ SSK ก็เช่นเดียวกนั โดยปัจจุบนับริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกนัอยำ่ง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรประมำณ 6 รำย  

จำกกำรพฒันำกำรให้บริกำรด้วยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคมุคณุภำพ
กำรให้บริกำร และควำมใส่ใจในกำรพฒันำมำตรฐำนพนกังำนขบัรถของบริษัทฯ และ  SSK อย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยกำรจดัฝึกอบรมและสร้ำงมำตรกำรจงูใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำให้บริษัทฯ เช่ือมัน่
วำ่มีศกัยภำพเพียงพอในกำรแขง่ขนัและกำรขยำยธุรกิจตอ่ไปในอนำคต  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยังอำศัยข้อได้เปรียบจำกกำรที่เป็นผู้ ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำรตอ่เนื่องซึง่เช่ือมโยงทัง้กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและ
กำรขนส่งภำยในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งท ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรที่
หลำกหลำยด้ำนโลจิสติกส์ได้จำกบริษัทฯ เพียงแหง่เดียว 
ทัง้นี ้จำกภำวะอตุสำหกรรม กำรแขง่ขนั และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดงัที่กลำ่วข้ำงต้น แม้บริษัทฯ จะได้รับ

ผลกระทบ ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 ไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย แตอ่ยำ่งไรก็ดีในสว่นของธุรกิจ
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หลกัของบริษัทฯ ก็ยงัคงมีผลประกอบกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทัง้ธุรกิจในกลุม่โลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องในทกุๆ ปี  ซึง่นบัเป็นโอกำสอนัดีของบริษัทฯ ที่จะสร้ำงผลประกอบกำรท่ีดีได้ ในอนำคต 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมำยที่ก ำกับดแูลกำรให้บริกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ แต่มีกฎหมำยหลำย
ฉบับที่เ ก่ียวข้องกับแต่ละกิจกรรมของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ , 
พระรำชบญัญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548, 
พระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522, 
พระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญัญตัิเรือไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบญัญัติกำรเดินเรือในนำ่นน ำ้
ไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบญัญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 เป็นต้น ส ำหรับกฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำร
ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีดงันี ้
 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

พระรำชบญัญัติรับขนของทำงทะเลคือพระรำชบญัญัติที่ใช้บงัคบัแก่กำรขนส่งทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน
รำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแหง่หนึง่นอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่วก ำหนดให้ผู้ขนสง่ไมต้่องรับผิด
ในกรณีที่เกิดกำรสญูหำย เสียหำย หรือส่งมอบล่ำช้ำ อันเป็นผลมำจำกเหตุสุดวิสยั , อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, กำร
สงครำม หรือเหตอุื่นใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบญัญตัินี ้ซึง่หมำยควำมรวมถึงกำรไมต้่องรับผิดในกรณีที่
ควำมเสยีหำยเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ของ หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ขนส่งต้องรับผิด พระรำชบญัญัติดงักล่ำวได้จ ำกดัควำมรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียง  10,000 
บำทต่อ 1 หน่วยกำรขนส่ง หรือ กิโลกรัมละ 30 บำทต่อน ำ้หนกัสทุธิแห่งของนัน้ แล้วแต่เงินจ ำนวนใดจะมำกกว่ำ       
แตต้่องไมเ่กินกวำ่รำคำของนัน้ (ดรูำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมวด 6 มำตรำที่ 58-61) 
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

กฎหมำยแพ่งเป็นกฎหมำยเอกชนวำ่ด้วยเร่ืองสิทธิ หน้ำที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงเอกชนตอ่เอกชน  สว่น
กฎหมำยพำณิชย์คือกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบคุคล อนัเป็นกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
โดยวำงระเบียบเก่ียวพนัทำงกำรค้ำหรือธุรกิจระหว่ำงบคุคล ส ำหรับในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่ในประเทศ
ของบริษัทฯ นัน้ กฎหมำยดงักล่ำวก ำหนดให้บริษัทต้องรับผิดในกรณีที่สินค้ำเกิดกำรสญูหำยหรือบุบสลำย หรือสง่
มอบลำ่ช้ำ เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วำ่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง หรือเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ (ดู
รำยละเอียดได้ในมำตรำที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรให้บริกำรรับขนสง่ในประเทศของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้กำรซือ้
ประกนัภยัสนิค้ำที่รับขนสง่, ประกนัภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้  

ในสว่นของกำรให้บริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทฯ ได้รับมอบอ ำนำจจำกลกูค้ำให้เป็นตวัแทนในกำรท ำ
พิธีกำรศลุกำกรนัน้ ตำมกฎหมำยดงักลำ่วระบไุว้วำ่ กำรท ำตำมกรอบหนงัสอืมอบอ ำนำจที่ได้รับ บริษัทฯ มิต้องรับผิด
เป็นกำรสว่นตวัตอ่บคุคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ อยูใ่นฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผู้มอบอ ำนำจให้บริษัทฯ ยอ่มเป็นผู้มี
ควำมผกูพนัตอ่บคุคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยทีต่วัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแหง่กำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดู
รำยละเอียดเพิม่เตมิได้ในตำมมำตรำที่ 820) 
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2.3 การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ 
ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศกลุม่บริษัทจะต้องจดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำก
ผู้ประกอบกำรขนส่งเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ และมีกำรประสำนงำนกับพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยใน
กำรให้บริกำร โดยแหลง่ที่มำของบริกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน 
ค่ำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินนัน้นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่คิด

เป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 80-85 ของต้นทุนกำรให้บริกำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศของบริษัท โดย
กลุ่มบริษัทมีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ ประกอบกำรในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 70-75 ของต้นทุนค่ำระวำงรวม ซึ่งต้นทุนดงักล่ำวจะมีกำรจ่ำยช ำระให้แก่ผู้ประกอบกำร
ขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบริษัทฯ มีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำร
ขนส่งรวมแล้วกว่ำ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ จึง
สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 – 
30 วนั  

ส ำหรับในบำงกรณีที่กลุม่บริษัทจะต้องให้บริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตต่ำงประเทศ กลุม่บริษัท
จะประสำนงำนกับตวัแทน(Agent) ซึ่งเป็นพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ ให้เป็นผู้ ช่วยด ำเนินกำรให้ ดังนัน้ 
ต้นทนุคำ่ระวำงในสว่นของกำรให้บริกำรในตำ่งประเทศที่มีกำรให้บริกำรโดยใช้ตวัแทน(Agent) นัน้ จะมีกำร
จ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยตวัแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่ำระวำงและค่ำบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับ
กำรที่บริษัทใช้บริกำรตวัแทน(Agent) ในกำรช่วยจัดกำรกำรขนส่งดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงที่มีกำรจ่ำย
ช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศนัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 20-25 ของต้นทนุค่ำระวำงรวมของกลุ่ม
บริษัท 

 
 ตวัแทน (Agent) 

ในกรณีที่กลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ในเขตตำ่งประเทศ เช่น กำรจดักำรขนสง่สนิค้ำจำก
ท่ำเรือในต่ำงประเทศไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศต่ำง ๆ กลุม่บริษัทจะประสำนงำนกบัตวัแทน
(Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่อยูใ่นตำ่งประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดังกลำ่ว โดยตวัแทน
(Agent) ของกลุม่บริษัทนัน้ได้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ  ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้
ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่ตนดแูลให้แก่กลุม่บริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บ
ค่ำบริกำรให้แก่กลุ่มบริษัทในกรณีที่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัทระบุให้มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรที่ปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศ ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีกำรจดัท ำบนัทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับตวัแทน(Agent) รวมประมำณ 80 
รำย ซึ่งพร้อมช่วยดแูลกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทในเขตประเทศตำ่ง ๆ กว่ำ 180 ประเทศทัว่โลก 
ในกำรจ่ำยช ำระต้นทนุค่ำระวำงรวมทัง้ต้นทนุค่ำบริกำรของตวัแทน(Agent) เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็น
สกลุเงินตำ่งประเทศ  
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ธุรกิจขนส่งในประเทศ 
 ในกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศนัน้ ปัจจบุนั SSK มีกำรให้บริกำรโดยใช้รถบรรทกุหวัลำกและหำง
ลำกจ ำนวน 153 หวั และ 158 หำง โดยต้นทุนหลกัในกำรให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ค่ำน ำ้มนั คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณร้อยละ 35-38 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ รองลงมำได้แก่ ค่ำขนสง่ ซึ่งได้แก่ ต้นทนุ
กำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนสง่รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสดัสว่นประมำณ
ร้อยละ 10-20 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ และต้นทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้งพนกังำนขบัรถ คิด
เป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ  
  
ทัง้นี ้SSK มีแหลง่ที่มำของกำรจดัหำรถบรรทกุและต้นทนุกำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ดงันี  ้
 รถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก 
 บริษัทฯ และ SSK มีกำรจัดหำรถบรรทุกหวัลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซือ้รถใหม่จำกตวัแทน
จ ำหน่ำยของผู้ผลิตรถบรรทกุโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ำกดั  และบริษัท ดำยนุ ออโต้โมบิล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นกำรซือ้รถที่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้วนัน้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยกุำรใช้งำนก่อนตดัสินใจซือ้ ทัง้นี ้รถบรรทกุหวัลำกของบริษัทฯ และ
SSK ทุกคันมีกำรท ำประกันภัย และประกันภัยสินค้ำที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่ำสูงกว่ำควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
 ในสว่นของกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้  
กลุม่บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรกบัลกูค้ำโดยก ำหนดเป็นขัน้บนัไดซึ่งแปรผนัตำมระดบัรำคำน ำ้มนั  
อย่ำงไรก็ดี รำคำน ำ้มนัดีเซลนัน้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของกระทรวงพลงังำน จึงมีควำมผนัผวนของระดบั
รำคำค่อนข้ำงต ่ำ โดยในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ รำคำน ำ้มนัดีเซลจะอยู่ที่ช่วงรำคำประมำณ 20-30 บำทต่อลิตร
มำโดยตลอด  
 ผู้ประกอบกำรรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก (Sub-Contract) 
 ต้นทุนกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้
จำกกำรที่ในบำงช่วงเวลำ รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรแก่ลกูค้ำหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง 
บริษัทฯ จะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Sub-
contract) โดยปัจจุบนั SSK มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ประมำณ  6 รำย  

 ทัง้นี ้ เนื่องจำก SSK มีคูค้่ำและพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่หลำกหลำย สง่ผลให้ไมม่ีกำรพึง่พิงคูค้่ำรำย
ใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของต้นทนุกำรให้บริกำรในแตล่ะปี ส ำหรับใน ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ 
และ SSK ไมม่ีกำรใช้บริกำรจำกคูค้่ำรำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทนุกำรให้บริกำรรวม 

 
2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทนัน้ ไมม่ีขัน้ตอนกำรท ำงำนใด
ที่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกของ
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บริษัทฯ และ SSK นัน้ อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ รถที่จะน ำมำต่ออำยุ
ทะเบียนและเสียภำษีต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับอนญุำต 
เพื่อรับใบรับรองกำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็นเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียนและเสีย
ภำษี โดยในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำรตรวจประสิทธิภำพล้อ, ระบบไฟ, ระดบัควำมดงัของ
เสียง,  สภำพทั่วไป, ระบบเคร่ืองยนต์ และมลภำวะจำกไอเสียรถยนต์ เช่น ควันด ำ ,  ปริมำณ
คำร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคำร์บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสำรพิษอนภุำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ รถบรรทกุของ
บริษัทฯ สำมำรถผำ่นกำรตรวจสภำพรถและได้รับกำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทกุปีมำโดยตลอด  
 

2.5 งานที่ยงัมิได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี  
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3. ปัจจัยความเส่ียง                     

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ในกำรให้บริกำรลกูค้ำในเขตต่ำงประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจ

จดักำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ตำ่งประเทศ (Agent) รวมถึงกำรรับคำ่บริกำรจำกลกูค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทนุคำ่บริกำรตำ่ง ๆ  ในตำ่งประเทศ 
เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำงเคร่ืองบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น   ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมีรำยรับและรำยจ่ำยเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลกูค้ำที่มีกำรใช้บริกำรตวัแทน(Agent) 
ในต่ำงประเทศดงักลำ่ว โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกบั 230.16 ล้ำน
บำท และ 183.56   ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.41 และร้อยละ 18.62 ตำมล ำดบั และมีต้นทนุคำ่บริกำรที่
เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ เท่ำกับ 207.53 ล้ำนบำท และ 142.21 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.57 
และร้อยละ 17.13 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
สกุลเงินบำทและสกุลเงินตำ่งประเทศมีควำมผันผวนมำก จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่มีนยัส ำคญัตอ่รำยได้
และอตัรำก ำไรของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่
อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที่ท ำกำรบนัทึกบญัชีกบัวนัที่ท ำกำรแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกลุบำทมีควำมแตกตำ่งกันเป็นอยำ่ง
มำก โดยบริษัทฯ มีรำยได้และต้นทุนค่ำบริกำรจำกต่ำงประเทศเป็นเงินสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐเป็นหลกั  คิดเป็น
สดัสว่นประมำณร้อยละ 99 ของรำยได้และต้นทนุคำ่บริกำรตำ่งประเทศของบริษัทฯ  

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้มี
กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอัตรำ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินตำ่ง ๆ และมีกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรเปิดบญัชีเงินฝำก
สกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  และบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำมเสีย่งโดย
กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไป
ตำมนโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557  โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้
ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด 

3.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ  ที่

บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเง่ือนไขใน
พิธีกำรช ำระเงินระหวำ่งประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ลกูค้ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้อยำ่งถกูต้อง
และสำมำรถรับหรือสง่สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ต้องอำศยัพนกังำนขบัรถที่มี
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงตอ่กำรขำด
แคลนบคุลำกรหำกบริษัทมีกำรขยำยงำนหรือมีพนกังำนลำออกแล้วบริษัทฯ ยงัไมส่ำมำรถหำบคุลำกรทดแทนได้ทนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบคุลำกรดงักลำ่วเป็นอยำ่งดี จึงได้ให้ควำมส ำคญักำรพฒันำและจงูใจ
ให้ท ำงำนกบับริษัท โดยบริษัทฯ มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ค่ำตอบแทนที่ เหมำะสมกบั
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ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนในแตล่ะสำยงำน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำนในสว่นงำน
ที่ส ำคญั  ต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต ่ำ โดยมีอำยงุำนเฉลี่ยของพนกังำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และ
พิธีกำรกรมศลุกำกร (FF) และแผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) ไมต่ ่ำกวำ่ 5 ปี และ
มีอำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำนระดบัผู้บริหำรไมต่ ่ำวำ่ 20 ปี  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็น
ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและ
กำรน ำเข้ำ-สง่ออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนะกำร
จดัสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรให้บริกำรลกูค้ำและยงั
ช่วยลดจ ำนวนบคุลำกรที่ต้องใช้ในขัน้ตอนกำรท ำงำนตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ทัง้ธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับภำคกำ รเกษตรและ

ภำคอตุสำหกรรม รวมถึงกลุม่ผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำ
รำยใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำในสดัส่วนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสดัส่วนรำยได้จำกลูกค้ำ
ดงักลำ่วเทำ่กบัร้อยละ 14.37 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2558 สว่น 2559 บริษัทฯ ไมม่ีกำรให้บริกำรลกูค้ำรำย
ใดเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้กำรให้บริกำร 
 อย่ำงไรก็ดี ลกูค้ำรำยใหญ่รำยดงักล่ำวเป็นลกูค้ำประจ ำที่มีกำรติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปีและมี
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กนัอยำ่งตอ่เนื่อง ประกอบกบักำรที่บริษัทมีกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และมีขอบเขตกำรให้บริกำรอยำ่งครบวงจร สง่ผลให้ลกูค้ำรำยใหญ่ดงักลำ่วมีกำรใช้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำจะยงัคงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำประจ ำของบริษัทฯ 
ต่อไป อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ ง โดยบริษัทฯ มี
นโยบำยในกำรขยำยลกูค้ำใหม่เพื่อกระจำยฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ และยงัเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมใน
กำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย 

3.4   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่ต้องเก่ียวข้องกบักฎระเบียบตำ่ง ๆ 

ที่บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำง  ๆ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำง ๆ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ ก็อำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดกำรสง่
สนิค้ำได้ตำมข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร รวมถึงอำจเกิดควำมเสยีหำยจำกคำ่ปรับตำ่ง ๆ ได้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในส่วนงำนต่ำง ๆ โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนด
ผู้ รับผิดชอบในกำรศึกษำข้อมลูและติดตำมกำรบงัคบัใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศต่ำง  ๆ ทัง้
จำกกำรติดตำมขำ่วสำร ติดตอ่หนว่ยงำนรำชกำร รวมทัง้กำรรวบรวมข้อมลูจำกผู้ประกอบกำรซึง่เป็นคู่ค้ำของบริษัทฯ 
ในต่ำงประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงำนที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ ในบริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิได้อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงำนในบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำให้สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องตำ่ง  ๆ ได้ ทัง้นี ้ในอดีตที่
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ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องตำ่ง ๆ  

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ในปี 2558 มีกำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่มธุรกิจ
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นสำขำที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ  
70 โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2556 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่จะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึน้โดยเฉพำะ
บริษัทฯ ต่ำงชำติที่มีควำมพร้อมด้ำนเงินทนุและเทคโนโลยีที่ทนัสมยักวำ่ รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจรมำกกวำ่ ซึ่งอำจ
สง่ผลให้กำรแขง่ขนัในธุรกิจมีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้และท ำให้บริษัทฯ อำจต้องสญูเสยีรำยได้ไป 

อย่ำงไรก็ดี แม้กำรเปิดประชำคมอำเซียนนัน้จะส่งผลให้มีผู้ ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำเพิ่มขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกนักำรเปิดประชำคมอำเซยีนดงักลำ่วก็สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำและทรัพยำกรตำ่ง ๆ  ซึง่
ส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงมำกเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงนบัเป็น
โอกำสของผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมำกขึน้
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทมีกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
ให้บริกำร เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำให้ได้ครบวงจรมำกที่สดุ ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรที่เตรียมควำมพร้อมในกำรหำพนัธมิตร
ในประเทศต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรให้สำมำรถเช่ือมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนัน้ ส่งผลให้บริษัทฯ 
เช่ือมัน่วำ่ ถึงแม้กำรแขง่ขนัจะรุนแรงขึน้ในอนำคต บริษัทฯ ก็จะยงัคงสำมำรถรักษำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัได้  

3.6 ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกในกำรด ำเนินธุรกิจใน

ประเทศที่ไม่คุ้นเคย ทัง้ด้ำนวฒันธรรม สงัคม กำรเมือง กฎหมำย ข้อบงัคบั โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไป
ต่ำงประเทศอำจท ำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับคู่แข่งทำงกำรค้ำที่มำกขึน้ เนื่องจำกมีบริษัทต่ำงชำติจ ำนวนมำกที่
ให้บริกำรในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในด้ำนตำ่ง ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจ
ลงทนุ ซึ่งหำกเป็นไปได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำหำผู้ ร่วมลงทนุท้องถ่ินท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ 
ๆ ก่อน เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรท่ีบริษัทฯ ไมม่ีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสนิใจลงทนุ 

3.7 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

49.64 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พัวถำวรสกุลยังเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่ำว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำร
บริหำรจดักำรและควบคมุคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส ำคญัได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่ำในเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือ
กำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบั งคับบริษัท
ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผู้
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ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุ
กำรบริหำรของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้  

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 
5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อยำ่งชดัเจน 
ท ำให้ระบบกำรท ำงำนของบริษัทฯ มีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ำง
คณะกรรมกำรของบริษัทยงัประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 8 ท่ำน 
และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่นซึง่แตล่ะทำ่นเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้
สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจในกำรน ำเสนอ
เร่ืองต่ำง ๆ  ที่จะพิจำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจำกนัน้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิ
กรณีที่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมกำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้บคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้  ๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอนั
อำจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 

3.8 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเน่ืองมาจากการที่ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น 
บริษัทร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี จ ำกดั (“K-SME”) ได้ท ำสญัญำซือ้หุ้นสำมญัจำกบริษัทเมื่อวนัท่ี 27 กนัยำยน 

2555 ในรำคำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น (รำคำพำร์ 10 บำท) หรือเทำ่กบัรำคำหุ้นละ 1.00 บำท จ ำนวน
รวม 60,000,000 หุ้น (รำคำพำร์ 0.25 บำท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 คงเหลอืถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.74 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ รำคำ 1.00 บำทตอ่หุ้นที ่ K-SME ซือ้หุ้นสำมญัจำกบริษัทนัน้ ต ่ำกว่ำรำคำหุ้นสำมญัทีเ่สนอขำยตอ่
ประชำชนซึง่เทำ่กบั 1.80 บำทตอ่หุ้น เป็นสดัสว่นร้อยละ 44.44  ดงันัน้ บริษัทจงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรลดลงของรำคำ
หุ้นท่ีซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่วขำยหุ้นสว่นใหญ่ออกมำ หรือขำยหุ้น
ออกมำทัง้หมด เพื่อท ำก ำไร 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน และ อำคำร 
กลุม่บริษัทมีที่ดิน และ อำคำร จ ำนวน 13.73 ล้ำน บำท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงส ำนักงำน บมจ. 
NCL เลขที่ 56/9,10ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำก
สิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
- อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 

 
 
 
 

เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 

 
 
 
 

5.71 
6.69 

 

 
 
 
 
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนอง
เพื่อค ำ้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี   
ตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงินกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
วงเงินรวม 420 ล้ำนบำท 

2. อำคำรส ำนกังำน NCL INTER 
LOGISTICS (S) PTE, LTD. (บริษัทยอ่ย) 
เลขที่ 140 Paya Lebar Road, #10-08 
AZ@Payar Lebar, Singapore 40915      
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 

เช่ำ 
 

 
 
 
 

0.40 
 

 
 
 
 
ไมม่ี 
 

3. อำคำรส ำนกังำน บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลขที ่
56/,15 ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถ.
สมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ แขวงบคุคโล เขต
ธนบรีุ กรุงเทพ 10600      
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 

 
 
 
 
 

เช่ำ 
 

 
 
 
 
 

0.93 
 

 
 
 
 
 
ไมม่ี 
 

รวม 13.73  
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ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีกำรท ำประกันควำมเสี่ยงภยัทรัพย์สินที่อำจจะเกิดขึน้กับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนกังำนต่ำง  ๆ ทนุประกนัภยั 35 ล้ำนบำท โดยประกนัภยันี ้
คุ้มครองควำมสญูเสยี/เสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยัเป็นผลโดยตรงจำกควำมเสีย่งภยัทกุชนิดที่เกิดจำกสำเหตุ
ปัจจยัภำยนอก อำทิเช่น อัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจำกน ำ้(ไม่รวมน ำ้ท่วม) ภยัยวดยำนพำหนะ ภยัจำกควนั 
ภยัอำกำศยำนและอบุตัิเหตจุำกปัจจยัภำยนอกอื่นๆที่มิได้ระบยุกเว้นในกรมธรรม์ 

 
ยำนพำหนะ 

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญช ี
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. ยำนพำหนะ 10 7.78 เป็นเจ้ำของจ ำนวน 9 คนั มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 1 คนั 

รวม 7.78  
 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 
 กลุม่บริษัทมีอปุกรณ์ส ำนกังำน ทัง้สิน้ 6.58 ล้ำนบำท อำทิเช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองตกแตง่ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน และอื่นๆ  
 

4.2  สรุปสัญญาที่ส าคัญ 
4.2.1 สญัญำเช่ำที่ส ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 
 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1.จดุบริกำรท่ี 1 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย      
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่
ประเทศไทย 
 

1 ปี (1 ต.ค. 2557 
– 30 ก.ย. 2558) 
 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีภำยในลำนบรรจสุนิค้ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 9,408 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผู้ เช่ำไมช่ ำระคำ่เช่ำสอง
เดือนติดตอ่กนัหรือผู้ เช่ำต้องกำรคืนบริเวณที่
เช่ำ 
กำรเลกิสญัญำ 
ผู้ เช่ำแจ้งผู้ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 เดือน 

2.ส ำนกังำนสำขำ 2  
   เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม                
   ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  
   จ.สงขลำ  

นำยนิธิวชัร์        
วชัรพิธำนรัตน์ 

1 ปี (1 ก.ค. 2559 
– 1 ก.ค. 2560) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
18,947.37 บำทตอ่เดือน 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 

3.คลงัเอกสำร 
   เลขที่  59,61 ซอยเจริญนคร24 
ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำพูล่ำง 
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 

น.ส.วรำภรณ์           
กิตตยำนรัุกษ์ 
 

3 ปี (1 ส.ค. 2559 
– 31 ก.ค. 2562) 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
อำคำร  
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 7,895 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
-ไมม่ี- 

4.จดุบริกำรท่ี 2 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย    
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่
ประเทศไทย 
 

1 ปี (1 ต.ค. 2556 
– 30 ก.ย. 2557) 
 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีภำยในแผนกโรงพกัสนิค้ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 5,040 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผู้ เช่ำไมช่ ำระคำ่เช่ำสอง
เดือนติดตอ่กนัหรือผู้ เช่ำต้องกำรคืนบริเวณที่
เช่ำ 
กำรเลกิสญัญำ 
ผู้ เช่ำแจ้งผู้ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 เดือน 

5.พืน้ท่ีจอดรถยนต์ 
  เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำก  
  สนิ 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ    
  กรุงเทพมหำนคร 

นำยรุจ ทองวฒุ ิ
 

2 ปี (1 ก.ย. 2558 
– 31 ส.ค. 2560) 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีส ำหรับจอดรถยนต์ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 40,000 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

6.พืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำ เจ.เจ.มอลล์ 
   เลขที่ 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2       
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
หมำยเหต ุ เดมิบริษัทมกีำรเช่ำพืน้ท่ี
ดงักลำ่วเพื่อเปิดเป็นจดุให้บริกำร
รับสง่สนิค้ำหรือพสัดแุก่ลกูค้ำรำย
ยอ่ย  
ทัง้นี ้ บริษัทได้ปิดให้บริกำรในพืน้ท่ี
ดงักลำ่วแล้วตัง้แตปี่ 2553 และน ำ
พืน้ท่ีดงักลำ่วให้เชำ่ชว่งแก่
บคุคลภำยนอก 

บจก.เจ.เจ.
มอลล์ 

20 ปี (1 ม.ค. 
2550 – 31 ธ.ค. 
2569) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
จ่ำยคำ่เชำ่ 2,616,300 บำท ณ วนัท ำสญัญำ
และอตัรำคำ่บริกำร 2,617 บำทตอ่เดือน โดย
อตัรำคำ่บริกำรในปีตอ่ๆไปผู้ให้บริกำรจะ
ก ำหนดและแจ้งในภำยหน้ำ  ณ 31 มีนำคม 
2557 อตัรำคำ่บริกำรเทำ่กบั 3,385.80 บำท
ตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 

7. ส ำนกังำนสำขำ 3                
    เลขที่ 370/8 หมูท่ี่ 2 ต.หมำก 
    แข้ง อ.เมืองอดุรธำนี  จ.อดุรธำนี 

นำงสำวจรัสศรี        
มำกเฟ่ืองฟ ู

2 ปี (1 พ.ย. 2559 
– 31 ต.ค. 2561) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ตกึ 3 ชัน้ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
17,895 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 

 
4.2.2 สรุปสญัญำ agency agreement 

          บริษัทมกีำรท ำสญัญำ Agency Agreement กบัเอเยน่ต์ซึง่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำร
ขนสง่ในเขตประเทศทีเ่อเยน่ต์แตล่ะรำยดแูลให้แก่บริษัท ซึง่ในสญัญำมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทและเอเยน่ต์จะประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ให้กนัและกนั 
2. บริษัทและเอเยน่ต์จะก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่บริกำรตำ่ง ๆ ร่วมกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรสง่

สนิค้ำแตล่ะครัง้ 
3. เอเยน่ต์จะไมป่ลอ่ยหรือสง่สนิค้ำให้กบัผู้ รับจนกวำ่จะได้รับกำรช ำระเงินหรือได้รับหนงัสอืค ำ้ประกนัควำม

เสยีหำยจำกธนำคำร 
4. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบทนัทีหำกไมส่ำมำรถสง่สนิค้ำหรือสนิค้ำถกูปฏิเสธกำรรับ 
5. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกบัสนิค้ำ เช่น สนิค้ำเสยีหำยหรือสนิค้ำไมไ่ปถงึปลำยทำง

ตำมก ำหนดเวลำ เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสบืสวนหำสำเหตขุองปัญหำ 
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6. ข้อตกลงมีอำยหุนึง่ปีและจะถกูตอ่อำยอุตัโนมตัิหำกไมม่ีกำรขอยกเลกิจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 
7. กำรยกเลกิข้อตกลงต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
8. ข้อตกลงจะถกูยกเลกิทนัทีหำกมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึง่ไมท่ ำตำมที่ระบไุว้ในข้อตกลง 

 
4.3 เงนิลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำ

ทุนโดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 มีมูลค่ำเงินลงทุนสทุธิเท่ำกับ 162.59  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.47 ของ
สนิทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ทนุจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทนุช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

สดัสว่น
กำรถือหุ้น 

มลูคำ่เงินลงทนุ
สทุธิ (ล้ำน
บำท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย     

1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดักำรระบบ           
โลจิสติกส์  ในประเทศ สงิคโปร์ 

SGD 0.70  SGD 0.70 100% 17.80 

2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์
ขนสง่สนิค้ำ 

THB 10.00 THB 10.00 60% 6.00 

3. Legacy Asia Capital Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์  ใน
ประเทศ สงิคโปร์ 

SGD 0.20  SGD 0.20 70% 3.61 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     
1. บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้ำทำงบก 

THB 290.00 THB 290.00 43.84% 127.15 

2. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหนำ่ย
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

THB 18.00 THB 18.00 44.44% 8.00 

 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัท มีนโยบำยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจำรณำลงทุนที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นกำรลงทุนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั          
ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทนุ กลุม่บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถ
เข้ำร่วมบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจดงักล่ำวได้  โดยอำจพิจำรณำลงทุนในรูปแบบต่ำง  ๆ  ที่มีควำม
เหมำะสม ในลกัษณะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ ถือหุ้นร่วมลงทุน ตำมแต่จะตกลงกนัตำม
สญัญำกำรถือหุ้น (Shareholders agreement)  
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โดยที่ บริษัทฯมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 
นโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กำรลงทนุในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรร่วมทนุเพื่อจดัตัง้บริษัทใหมแ่ละกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมี
นโยบำยในกำรเข้ำร่วมทนุกบัผู้ ร่วมทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล 

2. ธุรกิจที่จะเข้ำร่วมลงทนุจะต้องเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่วำ่จะเป็น
แนวดิ่งหรือแนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสร้ำงเสถียรภำพของบริษัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ 
รวมถึงกำรประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งในอนำคต 

4. กำรเข้ำลงทนุจะต้องไมท่ ำให้เกิดปัญหำสภำพคลอ่งตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อให้สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเข้ำไปร่วมลงทนุได้ 

6. บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแตล่ะขณะ 

7. กำรลงทนุจะต้องผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุเร่ือง
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในกำรได้มำซึง่จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกับดูแลบริษัทที่เข้ำไปลงทุนด้วยกำรส่งตวัแทนของบริษัทฯเข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปร่วมลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัท
จะต้องเป็นบคุคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำ
ไปร่วมลงทนุ โดยตวัแทนของบริษัทจะต้องก ำกบัดแูลบริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วมดงักลำ่ว ให้ปฎิบตัิตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ 

 
ทัง้นีเ้ร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ และ กลุม่บริษัทไมม่ีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจสง่ผลกระทบในด้ำนลบตอ่
สนิทรัพย์ ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท ทีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบตอ่กำร
ด ำเนินงำนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  
       (1) ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  : NCL 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107556000434 
ประเภทธุรกิจ : บริกำรจดักำรโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกิจได้แก่กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ และให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 140,000,000 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  : 105,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด :  420,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ  : 0.25 บำท 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำก

สนิ  
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 

โทรศพัท์    :  02-4737300 
โทรสำร   :  02-4737374 
เว็บไซต์   :  www.nclthailand.com 
เลขำนกุำรบริษัท   :  โทรศพัท์  : 02-4737330 ตอ่ 307 
    อีเมล์  : rachanee.l@nclthailand.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ์   :  โทรศพัท์ : 02-4737330 ตอ่ 300  
    อีเมล์  : rungarun.b@nclthailand.com 
 

  

http://www.nclthailand.com/
mailto:rachanee.l@nclthailand.com
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
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(2) ชื่อและสถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว สัดส่วน

การถือ
หุ้น (%) 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 
140 PAYA LEBAR ROAD #10-08  
AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015) 

ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 

700,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

700,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

100 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล 
เขตธนบรีุ กทม. 10600 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศโดยกำร
ขนสง่สินค้ำทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 60 

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.        
31 UPPER CROSS STREET #04-59 
HONG LIM COMPLEX SINGAPORE (050531) 

ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ 200,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

200,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

70 

บริษัทร่วม     
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล 
เขตธนบรีุ กทม. 10600 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 

290 ล้ำนบำท 290 ล้ำนบำท 43.84 

บริษัทร่วมอื่น ๆ     
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด  จ ำกดั 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำง
มว่ง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่

เก่ียวข้อง 

18 ล้ำนบำท 18 ล้ำนบำท 44.44 

 
(3) บุคคลอ้างองิ 

นำยทะเบยีนหุ้นสำมญั  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9000  
โทรสำร : 0 2009-9991   

ผู้สอบบญัชี  บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั 
    503/31 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชัน้18 (เอ) ถนนศรีอยธุยำ  

แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  : 02-6426172-4 
โทรสำร  : 02-6426253 

 ที่ปรึกษำกฎหมำย  ส ำนกังำนกฎหมำยธนทรัพย์  
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีรี ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์  

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์  : 02-4343132 
โทรสำร  : 02-4343133 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ  
        - ไมม่ี -  
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบยีน 140 ล้ำนบำท และทนุช ำระแล้ว จ ำนวน 105 ล้ำนบำท 
คิดเป็นหุ้นสำมญัทัง้สิน้  420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
ข้อมลูรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั 

(มหำชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ลำ่สดุ วนัท่ี 11 มกรำคม 2560 
 

 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวพวัถำวรสกลุ   
 นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 139,304,300 33.17 
 นำงสำวป่ินรัก ประสทิธิศิริกลุ 30,550,000 7.27 
 นำงสำวฟ้ำใส พวัถำวรสกลุ 30,000,000 7.14 
 นำยวศิิษฏ์ ประสทิธิศิริกลุ 8,650,000 2.06 
 รวม  208,504,300        49.64 

2. บจก.ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,692,100 13.74 
3. นำยมนต์ชยั สำทรสมัฤทธ์ิผล 4,035,000 0.96 
4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 4,000,000 0.95 
5. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 4,000,000 0.95 
6. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95 
7. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ 3,431,900 0.82 
8. นำยอรุนยั ชำญศิริวิริยกลุ 

 
3,200,000 0.76 

9. นำยวรนนัท์ ธินรุ่งโรจน์ 2,868,100 0.68 
10. นำงนวพร รัตนชยักำนนท์ 2,700,000 0.64 
11. ผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ๆ   125,568,600 29.90 

                รวม          420,000,000            100.00 

ที่มำ : ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 15 ธันวำคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและ
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญรุ่นที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1”) จ ำนวน 
139,997,497 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ใน
อตัรำสว่น 3 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่1 หนว่ย ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที่มี รำยช่ือปรำกฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักกำร
โอนหุ้นในวนัท่ี  24 ธนัวำคม 2558 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธท่ีเสนอขำย 139,997,497 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 139,997,497 หุ้น รำคำ par 0.25 บำท 

รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิ 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี  

นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 20 มกรำคม 2559 

สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ น
ส ำมัญ ไ ด้  1 หุ้ น  ( โด ย อั ต ร ำ ก ำ ร ใ ช้ สิ ท ธิ อ ำ จ
เปลีย่นแปลงได้ในกรณีที่มีกำรปรับสทิธิ) 

รำคำใช้สทิธิ รำคำหุ้นละ 4.00 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้
สทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถื อใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ  สำมำรถใช้สิท ธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้ทกุ ๆ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุ 
ๆ 6 เดือน (เดือนมิถนุำยน และ เดือนธนัวำคม) ยกเว้น
ครัง้สุดท้ำยจะก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ค รั ง้แรก  ต รงกับ วันที่  30  มิ ถุน ำยน  2559 และ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย จะตรงกับวันที่  19 
มกรำคม 2561 

ข้อจ ำกดักำรโอน ไมม่ี 



 

   บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                         40 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 

139,997,497 หนว่ย 

 

หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ (NCL-W1) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิ
และได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้วของบริษัทฯ ทกุประกำร 
เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 คณะ ได้แก่  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน   

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตำมข้อบงัคบัของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยปฎิบตัิหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย อีกทัง้จดัให้มีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือ 

 
โครงสร้งกำรบริหำรจดักำรของบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้

       ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร 

1. นำยกร  ทพัพะรังส ี กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรอิสระ 

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

3. นำยสมชำย  ชำญพฒันำกร กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

4. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีมอี ำนำจลงนำม 

6. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีมอี ำนำจลงนำม 

7. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีมอี ำนำจลงนำม 

8. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีมอี ำนำจลงนำม 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 
หมำยเหต ุ: นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ลำออกจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรบริษัท มีผลวนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผกูผนับริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกุล นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต นำงสำวเนติ
รัด สงัข์งำมและนำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้   กรรมกำรสองในสีค่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

 
8.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน 
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสมชำย  ชำญพฒันำกร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ 

 
โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ :  1 กรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
 
8.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน  7  ทำ่น ดงันี ้
   

           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. นำยสมชำย  ชำญพฒันำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
7. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
          

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   หน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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8.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  4  ทำ่น ดงันี ้  
 

           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยสมชำย  ชำญพฒันำกร ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

   
โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
8.5 คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย   

           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำร 
3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำร 

 
โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

รำยละเอียดกำรประชุมของคณะกรรมกำรในปี 2559 มีดังนี ้
 จ ำนวนที่ร่วมประชมุ / จ ำนวนประชมุทัง้หมด 

ชื่อ    - สกลุ คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

นำยกร            ทพัพะรังสี 9/9 - - - - 
นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 9/9 6/6 5/5 1/1 - 
นำยสมชำย     ชำญพฒันำกร 8/9 5/6 5/5 1/1 - 
นำงจิตรมณี    สวุรรณพลู 9/9 6/6 5/5 1/1 - 
นำยกิตติ        พวัถำวรสกลุ 9/9 - 5/5 - 8/8 
นำยสขุสนัต์     กิตติภทัรพงษ์ 1  2/9 - 0/5 - 3/8 
นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 9/9 - 5/5 - 8/8 
นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 9/9 - 5/5 1/1 8/8 
นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 9/9 - 5/5 - 8/8 
 หมำยเหต ุ: 1 นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ลำออกจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรบริษัท , คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ คณะกรรมกำร 

     บริหำร  มีผลวนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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8.6 ผู้บริหำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้
 

           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และ 
พิธีกำรศลุกำกร (FF) 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
แผนกบคุคลและธุรกำร, แผนกกำรเงินและบญัชี 

4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศ (NVOCC) 

5.  นำยกิตติศกัดิ์  สกิขมำน ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
6.  นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้จดักำรแผนกกำรเงินและบญัชี 

หมำยเหต ุ: 1. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำรต ำแหน่ง รองเจ้ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนก
ให้บริกำรขนสง่และ 

ขนถ่ำยสนิค้ำทำงบก (Truck) มีผลวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป และย้ำยไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
ผู้จดักำรบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย” หรือ SSK)  

2.  บริษัทได้เปิดเผยรำยช่ือผู้บริหำรล ำดบัท่ี 4 เพ่ิมเติม คือ นำย กิตติศกัดิ์ สิกขมำน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เนื่องจำกนำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ได้ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำร และเพื่อให้เป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำร กลต. เร่ืองนิยำมผู้บริหำร  

3.  ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 วนัที่ 13 ธันวำคม 2559 ได้มีมติแต่งตัง้นำงสำวดวงสมร ศุภ
ศกัดิ์สทุศัน์ เป็น 
     ผู้อ ำนวยกำรแผนกกำรเงินและบญัชี มีผลวนัที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป แทนนำยชำญวฒุิ วรรณโภสพ 
ที่ได้ขอลำออก 
     จำกกำรเป็นพนกังำนบริษัท มีผลวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป 

 
8.7 เลขำนุกำรบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้
นำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชัย   ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมำะสมเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งมีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็นผู้มีควำมเข้ำใจ
ในหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรและข้อพึงปฏิบตัิที่ดี โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุประกำศก ำหนด   
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8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 8.8.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอยำ่งเป็นธรรม และ
สมเหตสุมผล โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกับผลประกอบกำรของ
บริษัท และภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในท่ีประชุมสำมญัของผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 ก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้ประชมุกรรมกำรตอ่ครัง้ โดยมีรำยละเอียด 
ดงันี ้

 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน (บำท/ คน/ ครัง้) 

ประธำนกรรมกำร 50,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

   กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
   กรรมกำร 20,000 

 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
              
 ส ำหรับงวดปี  2559 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรดงันี ้ 

ชื่อ – นำมสกลุ คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 
  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ คำ่บ ำเหน็จ รวม 
1. นำยกร ทพัพะรังสี 1 500,000  40,000 540,000 
2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด  240,000 24,000 264,000 
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร  160,000 16,000 176,000 
4. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู  180,000 16,000 196,000 
5. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ 180,000  16,000 196,000 
6. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ 2 40,000  - 40,000 
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 180,000  16,000 196,000 
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 180,000  16,000 196,000 
9. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 180,000  16,000 196,000 
    รวม  1,260,000 580,000 160,000 2,000,000 

 
หมำยเหต ุ : 1 นำยกร ทพัพะรังสี ได้รับเบีย้ประชมุทัง้ในกำรประชมุกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 

     2 นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท, คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ คณะกรรมกำร    

          บริหำร มีผลวนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

  ผู้บริหำรของบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนสั ซึง่สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ในปี 2559 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้ กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัท และ ผู้บริหำรของบริษัท สี่
รำยแรกตอ่จำกกรรมกำรบริษัท รวมจ ำนวน 6 ทำ่น (โดยไม่รวมผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน) ในปี 2559 
บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนรวมทัง้สิน้ 20.98 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนรวม (ล้ำนบำท/ปี) 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 
-  เงินเดือน โบนสั  
- คำ่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ คำ่ประกนัสงัคม เงินสมทบ
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และคำ่คอมมิชชัน่ เป็นต้น 

 

16.73 

4.25 

คำ่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมมี่ 

หมำยเหต ุ: นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ลำออกจำกกำรเป็นผู้บริหำรบริษัท มีผลวนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป  

  

 8.8.2 ค่ำตอบแทนอื่น  

 - ไมม่ี – 

 

8.9 บุคคลำกร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 141  คน โดยในปี 2559 
บริษัทฯ ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 85.18 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั 
คำ่คอมมิชชัน่ ค่ำประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำม
ฝ่ำยดงันี ้

สำยงำน จ ำนวนพนักงำน 
(คน)  

แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 66 
แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 31 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ 44 

รวม 141 
หมำยเหต ุ: ระหวำ่งปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรโยกย้ำยพนกังำนบำงสว่นไปร่วมด ำเนินงำนกบับริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

           จ ำนวน 37 คน   
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กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
  บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทนุกสิกรไทย จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำน
ท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว 

ค่ำตอบแทนอื่น  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพท่ีบริษัทจ่ำยให้กบัพนกังำน
ของบริษัทแล้ว บริษัทยงัมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กบัพนกังำนของบริษัทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรชว่ยเหลอื 

- สวสัดิกำรด้ำนเคร่ืองแบบพนกังำน 

- สวสัดิกำรคำ่พำหนะ / คำ่ที่พกั / คำ่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิกำรด้ำนกิจกรรม 

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรลำ 

กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมนัียส ำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 
ระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรโยกย้ำยพนกังำนบำงส่วนไปร่วมด ำเนินงำนกับบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมจ ำนวน 37 คน   

ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมม่ี –  

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
  บริษัทมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ   โดยบริษัทได้จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและ
ภำยนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่คน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
พฒันำงำนโดยรวมของบริษัท   
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9. กำรก ำกับดูแลกจิกำร 
 
9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคญั

และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสทิธิภำพ และเป็นสว่นส ำคญัในกำรสง่เสริม
กิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมัน่คงตอ่ไป ซึง่จะก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที่
เก่ียวข้อง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทในระยะยำว บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยสำมำรถแบง่ได้เป็น 5 
หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอน
สทิธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  กำรซือ้ขำยหรือกำร
โอนหุ้น  กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของบริษัท  กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ  กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และ
กำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำนดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ที่เป็นกำรสง่เสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุที่เก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วน ให้แก่ผู้
ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวำ่ 7 วนั โดยระบวุนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชมุ เพื่อเปิดโอกำส
ให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำ 

2) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประธำนที่ประชมุจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม 
รวมถึงวิธีกำรใช้สทิธิลงคะแนน และสทิธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชมุ ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำรประชมุจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และตัง้ค ำถำมในที่ประชุมอย่ำงอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องจะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในที่
ประชมุด้วย 

3) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรของผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท  โดยแสดงข้อมูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้ำ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัท  
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4) จดัให้มีกำรจดรำยงำนกำรประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึประเด็นซกัถำมและข้อคดิเห็นที่ส ำคญัไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ บริษัทจะน ำสง่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชมุดงักลำ่วในเว็บไซต์ของบริษัท 

5) หำกผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทจดัสง่ไปพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุ 

หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

บริษัทมีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำติ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรได้ดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิด
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2) ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก ำหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั หรือ
เพิ่มวำระกำรประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้ำโดยให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ควำมเห็นชอบ 

3) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ำมำรถเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉนัทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และ
แจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระดงักลำ่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

4) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแตล่ะเร่ือง หำก
เป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็น
ข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งหำกกรรมกำรอิสระ
พิจำรณำว่ำเป็นเร่ืองที่ส ำคัญที่มีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

5) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำ ตัง้แตว่นัที่ 4 มกรำคม – 3 กมุภำพนัธ์ 2559  โดยได้ประกำศและเผยแพร่
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิด
รับ ปรำกฎวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

6) บริษัทก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วที่เก่ียวข้องกบั
ข้อมลู โดยมีก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท หรือน ำ
ข้อมลูของบริษัทเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน พร้อมทัง้แจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ  
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7) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้งข่ำวสำร
และข้อก ำหนดต่ำงๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ตำมที่ได้รับแจ้งจำกทำงหนว่ยงำนดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น ลกูค้ำ คู่ค้ำ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น หรือ
เจ้ำหนีต้่ำงๆ เป็นต้น รวมทัง้สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย
แตล่ะกลุม่โดยค ำนงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบับริษัท และจะไมก่ระท ำกำร
ใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นัน้  

1) กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่
ด ำเนินกำรใดๆ ที่จะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และสม ่ำเสมอ 

2) กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

บริษัทมีกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกบัควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนแตล่ะคน 
ตลอดจนกำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ นอกจำกนี ้ บริษัทยงัได้
มุง่เน้นในกำรพฒันำศกัยภำพและควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง ด้วยเช่ือวำ่พนกังำนทกุคน
มีสว่นร่วมในกำรเติบโตของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

3) กำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ 

บริษัทเอำใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้ำโดยมุ่งเน้นท่ีจะผลติสินค้ำและให้บริกำรท่ีมีคณุภำพ ได้มำตรฐำน และ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบถ้วน โดยบริษัทจะมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ และ
บริกำรที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้บริษัทยังมีกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำง
สม ่ำเสมอด้วย 

4) กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและเจ้ำหนี ้

บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ยำ่งไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไมด่ ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรค้ำกบัคู่ค้ำและ
เจ้ำหนี ้โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีต้ำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และ /หรือข้อตกลงตำมสญัญำที่ท ำ
ร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด เพื่อพฒันำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย 
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5) กำรปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ดีและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทุจริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรักษำบรรทดัฐำนของข้อพงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

6) กำรปฏิบตัิตอ่ชมุชนและสงัคม 

บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัและผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยปลกูฝังจิตส ำนึกของควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทอยำ่งต่อเนื่องและจริงจงั รวมทัง้สนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่สว่นรวม และไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย  

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมลูที่ส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัททัง้หมดได้รับทรำบข้อมูล
อยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยภำยหลงัจำกบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้บริษัท
จะท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินท่ีมีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 
และสมเหตสุมผล ส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีกำรเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทึกข้อมูล
ทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนักำร
ทจุริตหรือกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั โดยมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำน
ทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั และระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัไม่มีกำรจัดตัง้หน่วยงำนเฉพำะส ำหรับงำนด้ำนนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ แต่ได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่ในกำรติดตอ่และให้ข้อมลูต่ำงๆ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน 
และตรงตอ่ควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และหนว่ยงำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะมี
บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำแผนงำน และ งบประมำณ
ประจ ำปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้น ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิดเห็นและ
อภิปรำยร่วมกบัฝ่ำยบริหำร เพื่อให้เกิดควำมเห็นชอบร่วมกนั รวมถึงก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
แผนธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคมุภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวนอยำ่ง
น้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดย
ปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินไปอย่ำงถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 8 ทำ่น แบง่เป็น กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ทำ่น และกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดงักลำ่วจะช่วยท ำให้เกิด
กำรถ่วงดลุในกำรออกเสยีงเพื่อพิจำรณำในเร่ืองตำ่งๆ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชุด
ตำ่งๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้จ ำนวน 3 ท่ำน ท ำกำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะเร่ือง
และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหน้ำที่
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอยำ่ง
น้อย 1 ทำ่นจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงินของบริษัทได้ 

- โดยกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่ นำงจิตรมณี 
สวุรรณพลู 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อยำ่งไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนกุรรมกำรอื่นๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร 

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหนง่จ ำนวนหนึง่ในสำม หรือจ ำนวน
ใกล้ที่สดุกบัจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้ 

ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระตำมข้อบงัคบัของบริษัท อำจแตง่ตัง้ให้กลบัมำใหม่ได้ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำร
ตรวจสอบว่ำลงเพรำะเหตุอื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่
เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท และ
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ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กันของบริษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ว่ำผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติ
รำยกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส ำคญั
ของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจำกนี ้บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ สอบบัญชี หรือผู้ เช่ียวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำร และ
จะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ระบบกำรควบคมุภำยใน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในทัง้ระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิกำร จึงได้มีกำรก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลกัษณ์อักษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล  
สำรสนเทศ และกำรจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำย
งำนท่ีรับผิดชอบ 

ปัจจุบนั บริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยภำยหลงั
จำกกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำก
ภำยนอกเข้ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำร  
ตรวจสอบ 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับบริษัทมหำชน จ ำกัดและ
กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และมีกำรจดัประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 
6 ครัง้ บริษัทฯ จะน ำส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำร
ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนกำรประชมุเพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นรีบดว่นเพื่อรักษำสทิธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชมุให้
เร็วกวำ่นัน้ก็ได้ ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต ่2 คนขึน้ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรได้ ในกรณีที่มี
กรรมกำรตัง้แต ่2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีร้องขอ 
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 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
จึงจะครบองค์ประชุมที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได้ ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่
เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอตัรำเพียงพอส ำหรับกำร
รักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ 
ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำม
หลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบตัิงำน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดักำรให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท 
งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำง
กำรเงินดงักลำ่วจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รองรับทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสม
และเป็ฯที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวงัในกำรจัดท ำและดูแลให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตนเองของกรรมกำร 

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดยจัดให้มีกำร
ประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รำยบคุคล 2) ทัง้คณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
ทบทวนผลงำน ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนระหวำ่งปีที่ผำ่นมำ เพื่อให้น ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ใช้แนวทำงกำร
ประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และน ำมำปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยกำรประเมินแบง่ตำมหวัข้อ 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 

2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 

4) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 

5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 

6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 
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 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร เข้ำร่วมอบรม สมัมนำ หลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ โดยหลกัสตูรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรไทย (IOD) ซึ่งได้แก่  หลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation 
Program (DAP) หรือ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนก ำกับดูและที่เก่ียวข้องอย่ำง
สม ่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนกับกรรมกำรเพื่อแจ้ง
หลกัสตูรกำรฝึกอบรมตำ่ง เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรทัง้หมด 8 ท่ำน
โดยผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) 
ซึง่หลกัสตูรดงักลำ่วจดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 

 กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท 
เพื่อควำมโปร่งใสและป้องกนัปัญหำที่อำจก่อให้เกิดกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงันี ้

-  กรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมถึงบคุคลในครอบครัวที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจดัท ำและ
จดัสง่รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียให้กบับริษัท โดยที่กรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละทำ่นจะต้องจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย
นบัตัง้แตว่นัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหนง่ 

-  คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม ของทกุ
ปี 

-  กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีหน้ำที่จดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัที่
มีกำรเปลีย่นแปลง 

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้จดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี 
 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   
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9.2.1 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2556 เมื่อวันที่  18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย โดยสรุปอ ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมสจุริต ระมดัระวงั และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สุดรอบ
ระยะเวลำบญัชีของบริษัท 

3. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
4. จัดให้มีกำรจัดท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลำบัญชีของ  

บริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำร

บริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ไว้ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้   
พิจำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. พิจำรณำและอนมุตัิกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

8. พิจำรณำกลัน่กรองรำยงำนท่ีต้องน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี
วำระหลกัในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ดงันี ้

- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษัท 

- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 
- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบริษัท 
- เสนอรำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยช่ือผู้ สอบ

บญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมตัิ

จำกผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่นๆ 

9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รวมทัง้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไข 
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10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั ง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผู้ บ ริหำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

11. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ 
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้ นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ 
อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

12. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น          
มีกำรจดัให้มีรำยงำนข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้เสยีหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งถกูต้อง ทนักำรณ์และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบุคคล  
อื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
คณะกรรมกำร หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิก
ถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

14. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
รวมทัง้ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้ บริหำร
ระดบัสงู 

15. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมี  
กฎหมำย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำร
บริษัทไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทดงักลำ่ว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำร
ของบริษัทมีหรืออำจมีผลประโยชน์ หรืออำจมีสว่นได้สว่นเสีย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กรรมกำรบริษัทท่ำนนัน้ จะไม่มีอ ำนำจ  
อนมุตัิกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

16. กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง) 
อำจมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่
เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ 
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ไทย หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ /หรือกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง 

17. เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่กรรมกำรมีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิ  
ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้อง
ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้ำง
มำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน  
4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 

- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส ำคญั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 

- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัขิองกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลำ่วข้ำงต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัท 
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9.2.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

    ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2556 เมื่อวันที่  18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน
กับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบ
ระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบ 
ภำยใน (internal audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของ 
บริษัท และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดย
ไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไป   
ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ำ   
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง
รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
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- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ
บตัร (charter)  

- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน กำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือ
ผู้ บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักลำ่ว
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียก สัง่
กำรให้ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำหน่วยงำน หรือพนกังำนของบริษัทที่เก่ียวข้อง มำให้ควำมเห็น ร่วม
ประชมุหรือสง่เอกสำรตำมที่เห็นวำ่เก่ียวข้องและจ ำเป็น นอกจำกนัน้ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ภำยใต้
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรึกษำจำกที่ปรึกษำ
อิสระภำยนอกหรือผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดย
บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 

 

 9.2.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

    ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 ได้ก ำหนดให้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

 1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งและระดบัควำม 

  เสีย่งที่สำมำรถยอมรับได้ 

 2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยง และติดตำมกำรน ำไปปฏิบตัิ รวมทัง้กำรสอบทำนประสิทธิผลของกรอบกำร
บริหำรควำมเสีย่ง 
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 3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กำรจดักำรควำมเสีย่งมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำร
บริหำรควำมเสีย่งได้ถกูน ำไปปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

 4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ข้อมลูเก่ียวกบัควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบตอ่บริษัท 

 5. ด ำเนินกำรตดัสนิใจและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรบริหำรควำม
เสีย่ง 

 6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อรับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทกุไตรมำส 

 
9.2.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2557 เมื่ อวันที่  26 กุมภำพันธ์  2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 
กำรสรรหำ 
- ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย  โดย

พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร  
- ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
- พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  ที่ครบ

วำระ และ/หรือ มีต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
- ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัททรำบเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
- จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
 แล้วแตก่รณี 

- ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำร
บริษัท เป็นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำก
กรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิ 
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- รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชี แ้จง ตอบค ำถำมกับค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำรตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี ของบริษัทฯ 

- ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมลูและเอกสำรที่เก่ียวข้อง
ต่อ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่ อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ให้บรรลตุำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

 
9.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบ ริษัทครัง้ที่  1/2557 เมื่ อวันที่  26 กุมภำพันธ์  2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำม
เห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ดงันี ้ 

1. ท ำหน้ำที่ควบคมุกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด
ไว้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดกลยทุธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้น ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

3. ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม จัดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่
อำจจะเอือ้ต่อกำรทุจริตในหน้ำที่ออกจำกกัน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 
รวมทัง้ควบคมุให้มีกำรถือปฏิบตัิตำมหลกักำรและข้อก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแล้ว 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำน บรรจ ุ

แต่งตัง้ โยกย้ำย ตัดหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้รำงวัล 
พิจำรณำควำมดีควำมชอบของพนกังำน 

6. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
ส ำหรับสนับสนุนกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำร
กู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสนิเช่ือ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั และอื่นๆรวมถึงกำรซือ้
ขำย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 
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7. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคูม่ืออ ำนำจ
อนมุตัิ 

8. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนมุตัิ ค ำขอจำกฝ่ำย
งำนต่ำงๆของบริษัทที่ เกินอ ำนำจสั่งกำรของฝ่ำยงำนนัน้ ทัง้นี เ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมัติที่
คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนตำ่งๆที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

10. พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

11. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ กำรมอบอ ำนำจ
ดงักล่ำว ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีอ ำนำจอนุมตัิรำยกำรที่บุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง (“บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง”ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยีหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติ
ทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  4/2556 เมื่อวันที่  28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทุนบริกำรและ/หรือสินค้ำอนัเป็นปกติ
ธุระของบริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินอื่นตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำม
งบประมำณไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนุมตัิได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 
10 ของงบประมำณที่ได้อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

 

9.2.6 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ รวมถึง กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ
ข้อบงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
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2. ดแูล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไป
ตำมนโยบำย วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท  

3. บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และ
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

4. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบคุคล และด้ำนกำรปฏิบตัิงำนอื่นๆ 
โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไว้โดย
คณะกรรมกำรบริษัท  

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรับ
พนกังำนบริษัท โดยสำมำรถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงให้ด ำเนินกำรแทนได้ 

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจำกโบนสัปกติ
ประจ ำของพนกังำนบริษัท  

7. เจรำจำ และเข้ำท ำสญัญำ และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   
โดยวงเงินส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

8. ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกตำ่ง ๆ ภำยในบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไป
ตำมนโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยัภำยในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ ที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

10. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอยำ่งแทน
ได้ โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบ
อ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำ
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนมุตัิ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีสว่นได้เสีย 
หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท 
ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 
 อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 28 ตลุำคม 2556 ได้ก ำหนดให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุบริกำรและ/หรือสินค้ำ
อนัเป็นปกติธุระของบริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน  5.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำ
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน  1.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำร
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไมเ่กิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถ      
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อนมุตัิได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรหรือที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทแล้วแต่กรณีและมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 
10.00 ของงบประมำณที่ได้อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

9.3.1 กำรสรรหำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะร่วมกนัพิจำรณำเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะ
มำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวฒุิ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และ
ควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดของ บริษัทแตต้่องไมน้่อยกวำ่สำมคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดำมำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ   
กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้น    
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้เป็น     
กรรมกำรอิสระ ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ    
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เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนั
หนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่อ
อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป 
แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง
หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สอง
ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง 
พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

 ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ซึง่เป็นบคุคลผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งแท้จริง เช่นไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บริษัท ไมม่ีควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลตอ่กำรใช้ดลุพินิจและปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งเป็นอิสระ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ 
 คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกัน     
ออกตำมวำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจ  
ได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่ อง 
ได้ และสำมำรถกลบัมำด ำรงต ำแหน่งได้ ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถ    
ด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี โดยนับจำกวันที่ด ำรงต ำแหน่งและบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน  
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควร
พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดังกล่ำว   ทัง้นี ้ในปี 2559 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบริษัท  
ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  
 
9.3.2 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
กำรสรรหำบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี   อื่น 

ๆ เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้และเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 
และเพื่อพิจำรณำอนุมตัิต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำกควำมเช่ียวชำญ วิสยัทศัน์ 
ภำวะผู้น ำ เป็นผู้มีคณุธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนที่โปร่งใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ ทัง้นี ้
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนัน้ ได้ก ำหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน เลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยมีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
- ให้ผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำร ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดั
ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ้
ขำด 

3) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่ง
นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับ
ต ำแหนง่อีกได้ 
 
 



 

   บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                         69 

4) นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นต ำแหนง่เมื่อ 
- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำ

ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
- ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4)  ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่
วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อ

เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ทัง้นีใ้นปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือกรรมกำรเข้ำมำเลือกตัง้เพื่อด ำรง
ต ำแหนง่ 

 
9.3.3 กำรสรรหำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร

บริษัท และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน ทัง้นีก้รรมกำร
ตรวจสอบ อยำ่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 

 
9.3.4 กำรสรรหำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงกลยทุธ์ใน

กำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยงัมีหน้ำที่ในกำรพฒันำและทบทวน
ระบบกำรจดักำรและบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม ่ำเสมอ และให้กรรมกำร
บริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยมีคณุสมบตัิตำมที่
กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบ
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
9.3.5 กำรสรรหำแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้

จำกคณะกรรมกำรอิสระ และ ผู้บริหำร จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำร
และก ำหนดค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมให้กับบริษัท และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด รวมถงึประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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9.3.6 กำรสรรหำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร และ/

หรือ ผู้บริหำรจ ำนวนหนึง่ตำมที่เห็นสมควร และให้กรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำร 

 
9.3.7 กำรสรรหำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำหและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

 
9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ  

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และ
ได้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรกับดูแลบริษัทดงักล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำสำมำรถควบคมุดแูล กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง  

- กำรส่งบุคคลเข้ำไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น โดย
ตวัแทนของบริษัทจะต้องเป็นบคุคลซึง่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ดงักลำ่ว 

- ตวัแทนของบริษัทฯ จะคอยก ำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบตัิตำม
ระเบียบและกฏเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำร
ของธุรกิจ นอกจำกนีต้วัแทนจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำร
ได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึ่งทรัพย์สินหรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วให้ครบถ้วนถกูต้อง 
และใช้หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับ
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญั
ให้ถกูต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูและกำรบนัทกึบญัชีของบริษัท
ดงักลำ่วให้บริษัทฯสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก ำหนดด้วย 

 
9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
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และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ 
ตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยในที่เป็น
สำระส ำคญัซึง่มีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรัพย์ต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วง
ระยะเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่ข้อมลูภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทถือเป็น
ควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ 
กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็น
พนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ซึง่ตนได้
ลว่งรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย  หรือชกัชวน
ให้บคุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่วำ่ทัง้
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่วำ่ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม และ
ไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

 

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัทได้แก่ควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตำมประกำศของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  

 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีของบริษัทมีคณุสมบตัิถกูต้องตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือ
สว่นได้เสยีกบับริษัท และบริษัทในเครือ ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด มี
ควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท  
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 ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกดั รวมทัง้สิน้ 2.73 ล้ำนบำท ประกอบด้วย คำ่สอบบญัชีรำยไตรมำสและคำ่สอบบญัชีรำยปี โดยไมร่วม
คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 

 
 ค่ำบริกำรอื่น ๆ (Non – Audit Free) 
 -  ไมม่ี -  
 
9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 -  ไมม่ี -  
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบำยภำพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสงัคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557  ได้มีมติอนุมัตินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมภำยใต้หลกักำร 8 ข้อดงันี ้ 

1. กำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูต้องตำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง มีควำม
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดย
ค ำนงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม  : บริษัทจะส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำร
ด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงสง่เสริมควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. กำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อควำมโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ และ
สง่เสริมให้พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

4. สทิธิมนษุยชนและกำรปฎิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในกำรปกป้องสทิธิมนษุยชน โดยจะปฏิบตัิ
ตอ่พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมด้วยกำรจดัให้มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภัยและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
รวมถึงส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรเพื่อยกระดับกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ บริษัทจะ
สนบัสนนุกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนและสง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม  

5. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค : บริษัทจะพฒันำกำรให้บริกำรท่ีไมก่่อให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม โดยรักษำคณุภำพให้ตรงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผู้บริโภคภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม และจะ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจริง พร้อมทัง้รักษำควำมลบัของลกูค้ำไม่
น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั : บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีสว่นร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม : บริษัทสง่เสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กบัชมุชนเพื่อนบ้ำน และสงัคมไทย  

8.กำรพฒันำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสงัคม :  บริษัทจะสนบัสนุนกำรสร้ำงสรรค์
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในกำรพฒันำนวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
มลูคำ่และคณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  
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10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยูบ่นพืน้ฐำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้เกิดควำมยัง่ยืน โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันำในทกุกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบในท ำงำนและบริกำร 
(CSR in Process) โดยปรับปรุงและพฒันำสิง่ใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงคณุค่ำเพิ่มและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในทกุ
กลุม่ อำทิ ให้บริกำรครอบคลมุทกุควำมต้องกำร ให้ควำมใสใ่จในทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำ ให้บริกำรแบบครบวงจร มี
มำตรฐำนและควำมรับผิดชอบ ลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ ถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 สทิธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทให้ควำมเคำรพสิทธิมนษุยชนทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอก
องค์กร โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและผู้ที่ต้องท ำกำรติดตอ่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ ำนงึถึงเชือ้ชำต ิศำสนำ 
หรือปัจจยัอื่นใดที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอยำ่งเคร่งครัด สว่นภำยในองค์กรนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิ
ต่อพนกังำนตำมสญัญำว่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะ
น ำมำซึ่งควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงำนเป็นไปตำมคู่มือจริยธรรมธุร กิจและ
แนวทำงปฏิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน โดยถือว่ำข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและ
ข้อบงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรชีแ้จงเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ให้กบัพนกังำนทุกคนรับทรำบเมื่อได้เข้ำร่วมงำนกบับริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดังำนพบปะของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะผู้บริหำร และ พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อสร้ำงขวญัก ำลงัใจ ควำมเป็นกันเอง และเพื่อสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำน พร้อมทัง้กำรแจ้งทิศทำงทำง นโยบำย สรุปผล
กำรด ำเนินกำรในแต่ละปี ให้ทรำบร่วมกัน โดยปีนีจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 ณ ห้องชมวัง กิจกำร
หอประชมุกองทพัเรือ 

 

                      
 

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนในทุกระดับสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกนั โดยสำมำรถรำยงำนได้โดยตรงกบัผู้บริหำร ในกรณีที่พนกังำนมี
ข้อร้องทกุข์เกิดขึน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรร้องทกุของพนกังำนอยำ่งชดัเจน โดยบริษัท
ฯจะหำทำงยตุิโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกว้ำง 
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บริษัทฯ มีกำรจัดท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึง
ควำมใส่ใจ และ ควำมจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังำน ในปรับปรุงและพฒันำ และ ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกัน 
ทัง้นีห้ำกพนกังำนมีข้อสงสยั หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง จะน ำมำพิจำรณำและ
สือ่สำรให้กบัพนกังำนทรำบอยำ่งรวดเร็ว   

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมีกำร
ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขัน้ต ่ำในแตล่ะปีส ำหรับพนกังำนในสว่นงำนตำ่งๆ  

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และได้ประกำศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ 
(Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตำมหลักควำม
รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้

- กำรสง่มอบสนิค้ำและให้บริกำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมที่ได้ตกลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม 

- ให้ข้อมลูข่ำวสำรที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ เพื่อให้ทรำบเก่ียวกบัธุรกิจและบริกำร
ของบริษัทฯ โดยไม่กำรกลำ่วเกินควำมเป็นจริง เป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบริกำรนัน้ 
ๆ  

- ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ไว้วำงใจได้ของลูกค้ำ และจัดให้มีระบบ
กระบวนกำรท่ีให้ลกูค้ำร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรให้บริกำร 

- รักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกำศใช้ตัง้แต่
วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้นย ำ้ให้พนกังำนจะต้องมีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบริกำรท่ีเหมำะสมแก่
ลกูค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยน ำเสนอทำงเลือกด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุและเหมำะสมที่สดุแก่ลกูค้ำแต่ละ
รำย พร้อมทัง้สร้ำงเครือขำ่ยพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อร่วมเติบโตอยำ่งยัง่ยืนไปพร้อม
กบัลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัทฯ 

 กำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อ
เร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริต
และกำรให้สินบน” โดยประกำศให้พนักงำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 20 กรกฎำคม 
2556  

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

10.3 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรด้ำนศึกษำและปลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศใน
อนำคต  
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- บริษัทฯ ได้ สง่เสริมและสนบัสนนุด้ำนกำรศึกษำ ซึง่ถือวำ่เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ หำกรำกฐำนดี 
มัน่คงและแข็งแรงก็จะน ำพำไปสูก่ำรพฒันำประเทศชำติในอนำคต เมื่อเดือน ตลุำคม 2559 ได้เข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลอื
กำรศึกษำเด็กชำวไทยภูเขำ จงัหวดัน่ำน โดยได้ร่วมบริจำคเงินจ ำนวน 100,000 บำท ผ่ำนมลูนิธิคณะสงฆ์พระมหำไถ่ 
จดัตัง้ศนูย์ดแูลเด็กชำวไทยภเูขำ จงัหวดันำ่น เพื่อสง่เสริมกำรศกึษำ ให้ที่พกั-อำหำร และดแูลอบรมด้ำนจริยธรรมเพื่อให้
เด็กเหลำ่นี ้ได้เติบโตเป็นประชำกรที่เข้มแข็งของสงัคมในอนำคต 

                           
 

-  จำกปัญหำรำคำข้ำวตกต ่ำและล้นตลำด บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ และสนับสนุน
ชำวนำเพื่อพ้นจำกปัญหำดงักลำ่ว และ ตอบสนองนโยบำยรัฐ ร่วมใจกนัช่วยอดุหนนุเกษตรกร ด้วยนัน้ ตำมสโลแกนของ
กรมกำรพฒันำชมุชน "ให้ข้ำวเทำ่กบัช่วย" ข้ำวไทยอดุมด้วยสำรอำหำรและคณุคำ่ทำงโภชนำกำร ช่วยสง่เสริมสขุภำพท่ีดี
แก่คนไทยในด้ำนต่ำงๆ ให้ร่ำงกำยแข็งแรงปลอดภยัหำ่งไกลโรคด้วยคณุคำ่ของข้ำวไทย บริษัทฯ จึงได้สนบัสนนุข้ำวหอม
มะล ิ105 (ข้ำวหอมจงัหวดั) ซึง่มำจำกโรงสีสวสัดิกำรชมุชน (โรงสขีนำดกลำง) บ้ำนสระยำยชี ต ำบลเนินปอ อ ำเภอสำม
พรำน จงัหวดัพิจิตร ก่อตัง้โดยชำวบ้ำนท่ีรวมตวักนัหลำยร้อยหลงัคำเรือน และมอบให้กบัลกูค้ำ บริษัทคูค้่ำ และพนกังำน
ของบริษัท เนื่องในโอกำสเทศกำลปีใหม่ 2560 ที่จะถึงนี ้ 
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แนวทำงปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ไว้ในคูม่ือจ่ริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อ
เร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้
สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ
ในทำงที่มิชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอยำ่งถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำหรือ
ท ำให้บริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ส ำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนกังำน หรือแจกจ่ำย
ให้กบัพนกังำนในบริษัท 

-  กำรจดัซือ้จดัหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มี
สว่นเก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รับ 
รวมทัง้ต้องสำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนักงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรที่ไม่ถกูต้องเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนัหรือกำรกระท ำใดๆ ใน
ขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบตัินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้
ช่อดอกไม้ในโอกำสตำ่งๆ เป็นต้น 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผู้
มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฎิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทฯ 
ก ำหนดไว้ โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพกังำน
หรือกำรเลกิจ้ำง  

 ทัง้นี ้นโยบำยดงักล่ำวได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนกังำนของ
บริษัทฯ รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 
11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน 
โดยแต่งตัง้บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์  จ ำกัด ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวนสอบ
ประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ำ สมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไป
ตำมข้อก ำหนด  กฎหมำย และข้อบงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐำนควำมเป็นธรรมด้ำนผลประโยชน์ของ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี รวมถึงค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้มีควำมถกูต้อง ครบถ้วนในกรณีที่
เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อ
วนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บริหำร ได้ประชุมเก่ียวกบักบักำร 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทตำมแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยกำรสอบถำม
ข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนตำ่ง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ, 2) กำรประเมินและ
บริหำรควำมเสี่ยง, 3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และ 5) 
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล  

จำกกำรพิจำรณำข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกบัแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน
นัน้ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ บริษัทได้จดัให้มีกำรจดักำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีเพียงพอ
แล้ว ไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ โดยผู้บริหำรได้สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กร
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรควบคมุภำยใน และจดัให้มีบคุลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรให้ระบบควบคมุภำยใน
ของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
อย่ำงชัดเจน รวมทัง้ได้ก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ระดับอ ำนำจกำรบริหำร และระดับกำรอนุมัติรำยกำรที่
เหมำะสมอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

นอกจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ควบคมุภำยในโดยกำรวำ่จ้ำงตรวจสอบระบบควบคมุภำยในซึง่เป็นหนว่ยงำนภำยนอก (Outsource) ซึง่รำยงำนโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดแูลเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งหรือบุคคลที่
เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอและ
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เหมำะสมแล้ว โดยสำมำรถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทจำกกำรท่ีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกลำ่วน ำไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไมม่ีอ ำนำจ ส ำหรับกำรควบคมุภำยในในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่ บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ
แล้วเช่นกนั 

 
11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อระบบควบคุมภำยในของบริษัทในกรณีที่มีควำมเห็นต่ำงไป
จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไมม่ี- 
 

11.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจดักำรองค์กรท่ีดี เพื่อขบัเคลือ่นองค์กรให้เติบโตและ

ขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มัน่คงและสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำร
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ 
และ ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำปัจจยัควำมเสี่ยงขององค์กร ปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกองค์กร เพื่อหำแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อป้องกนั ลดควำมเสี่ยง หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอรัปชัน่ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ
เร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้
สินบน” โดยประกำศให้พนกังำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวนัที่ 11 
มีนำคม 2558 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย
ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 
11.4 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท  

บริษัทมีนโยบำยว่ำจ้ำงผู้ ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ 2/2559 เมื่อวนัที่ 29 กุมภำพันธ์ 
2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของ
บริษัท ซึง่บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้คณุวรรณำ เมลอืงนนท์ ต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของ
บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั แล้วเห็นวำ่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่
ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 20 ปี และผู้ปฏิบตัิงำนหลกัได้เคยผ่ำน
หลกัสตูรกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสดุ รุ่นที่ 
3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ   กบับริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอข้อแนะน ำให้แก่บริษัทได้อยำ่งอิสระ
อีกด้วย (คณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎตำมเอกสำรแนบ) 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทนั น้ จะต้องผ่ำนกำร
คดัเลือกและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผู้ตรวจ
สอบภำยในที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
กำรว่ำจ้ำงรวมถึงกำรเจรจำต่อรองในค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยในจะปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
 
12.1 สรุปลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

1  คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 33.17  ของทนุจดทะเบียน 140.00 ล้ำนบำท  

2  คณุวรำภรณ์ กิตติยำนรัุกษ์ - เป็นมำรดำของคณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ  
3  คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.76 ของทนุจดทะเบียน 140.00 ล้ำนบำท 

4  บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“G&M”) 

- G&M เป็นบริษัทที่คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หตัถกรรม  
5  Transoffshore Logistics Pte. Ltd. 

(“TL”) 
- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึง่จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 22.22 ของทนุจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 

และมีคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรบริษัท 
- TL ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผนกำรจดักำรขนส่ง กำรให้เช่ำลำนเปิดโล่ง กำรให้เช่ำพืน้ที่และโกดัง

สินค้ำ กำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำ เป็นต้น 
- บริษัทฯ ขำยเงินลงทนุดงักลำ่วหมดแล้วตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภำพนัธ์ 2559 

6  บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(“SSK”) 

- เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เม่ือวันที่ 27 มกรำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุ นจดทะเบียน 
290,000,000 บำท  

- SSK ประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก 
7  บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั - เป็นบริษัทที่คณุสขุสมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ บิดำของคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ เป็นกรรมกำร โดยมีคณุสขุสมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ และ คณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ 

เป็นผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  50 ล้ำนบำท 
- คุณวำสนำ เสือกลิ่นศักดิ์ เป็นกรรมกำร และผู้ ถือหุ้นในบริษัทบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 42.50 ของทุนจด

ทะเบียน 290 ล้ำนบำท 
- บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ประกอบธุรกิจขนสง่สินค้ำในประเทศ 

8  Legend Shipping (India) LLP - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยูร้่อยละ 35 ของทนุจดทะเบียน   25,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
9  Legend Shipping (Myanmar) - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำร และถือหุ้นอยูร้่อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

10  Legend Shipping Pte. Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยูร้่อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

11  Legacy Tank Pte. Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทนุจดทะเบียน 
600,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

 
 
 12.2 สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัปี 2558 และ ปี 2559 

บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
คณุวรำภรณ์ กิตติ
ยำนรัุกษ์ 

เป็นมำรดำของคุณ ป่ิน รัก 
ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำ
ของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล 
โดยคุณป่ินรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
7.27 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

คำ่เชำ่คลงัเก็บเอกสำร 
 

 

0.095 0.095 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทนัน้มีเอกสำรที่เก่ียวข้องจ ำนวนมำกซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษำเอกสำร
ดงักลำ่วเป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 5  ปี  
บริษัทจงึมีควำมจ ำต้องหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดงักลำ่ว โดยบริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำอำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ 
ตัง้อยู่เลขที่ 59/61 ซอยเจริญนคร 24  มีพืน้ที่ใช้สอยรวมประมำณ  408 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรเก็บ
เอกสำร ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรท ำสญัญำเชำ่อำคำรดงักลำ่วมำตัง้แตปี่ 2551 โดยสญัญำฉบบัปัจจบุนัเร่ิมตัง้แต ่1 
สิงหำคม 2559  ถึง 31 กรกฎำคม 2562 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 90,000 บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 18.38  บำทต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชย์ลักษณะเดียวกันใน
บริเวณใกล้เคียงพบว่ำมีอตัรำค่ำเชำ่อยู่ในช่วงประมำณ 190,000-360,000 บำทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บำท
ตอ่ตำรำงเมตรตอ่เดือน 
นอกจำกนี ้ในกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำว บริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนชั่วครำวในกรณีเกิด
สถำนกำรณ์ฉกุเฉินอีกด้วย  

คณุสขุสนัต์ กิตติ
ภทัรพงษ์ 

เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ น 
โดยคุณสุขสัน ต์  ถือหุ้ นใน
สัดส่วนร้อยละ0.82 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ค่ำเช่ำที่ ดินพ ร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้ำงและอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร 

0.72 - เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ในเดือนเมษำยน 2555 บริษัทได้ลงทุนซือ้รถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 17 หัวและหำงลำกจ ำนวน 18 หำง         
เป็นมูลค่ำรวม 29.84 ล้ำนบำท จำกบริษัท  เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ ง้  จ ำกัด  ( “PST”) เพื่อขยำยธุรกิจ             
ขนส่งภำยในประเทศ โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซือ้กับสถำบันกำรเงินและใช้                
รำคำตำมที่สถำบันกำรเงินก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำซือ้เป็นรำคำที่ซือ้รถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก                        
จำกคุณสุขสันต์ ซึ่งกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรซือ้รถบรรทุกหัวลำก -หำงลำกเพิ่มดังกล่ำวนัน้ จ ำเป็นต้อง                   
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
มีพืน้ที่ในกำรจอดรถและบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ รวมถึงพืน้ที่ในกำรตัง้ส ำนักงำนเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำใน
จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ซึง่ในชว่งเวลำนัน้บริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบกำรลงทนุซือ้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพืน้ที่จอดรถและ
ตัง้ส ำนักงำน กับกำรเช่ำพืน้ที่สถำนประกอบกิจกำรเดิมจำก PST และได้ข้อสรุปว่ำ กำรเช่ำพืน้ที่จำก PST มี
ต้นทนุที่ต ่ำกวำ่กำรลงทนุซือ้ที่ดินใหมแ่ละตัง้ส ำนกังำนใหมป่ระมำณร้อยละ 20 บริษัทจงึได้มีกำรจดัท ำสญัญำ
เช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงบนเนือ้ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกับ PST เพื่อใช้เป็นสถำนที่จอดรถและ
ซอ่มบ ำรุงรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก และใช้เป็นส ำนักงำนเพ่ือให้บริกำรลูกค้ำ โดยสญัญำฉบบัแรกเร่ิมตัง้แต ่
16 พฤษภำคม 2555 – 16 พฤษภำคม 2558 อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำท
ต่อปี ทัง้นี ้ ณ วนัที่ท ำสัญญำดังกล่ำว คุณสุขสนัต์ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ PST ได้เข้ำรับต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทแล้วตัง้แตเ่ม่ือวนัที่  29 มีนำคม 2554 
 
ตอ่มำ ในเดือนพฤษภำคม ปี 2555 คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ได้ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 0.125 ล้ำน
หุ้น ที่รำคำ 40 บำทต่อหุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้เทำ่กับ 10 บำทตอ่หุ้น) อนึ่ง คณุสขุสนัต์ในฐำนะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ใน PST จึงได้ด ำเนินกำรปิดกิจกำร PST เพ่ือป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 
ดงันัน้ บริษัทจึงต้องยกเลิกสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเดิมที่ได้จดัท ำไว้กับ PST และจดัท ำสญัญำเช่ำ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่กับคุณสุขสันต์แทน โดยสัญญำเช่ำเร่ิมตัง้แต่ 1 ธันวำคม 2555 – 30 
พฤศจิกำยน 2558 อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำ
และเง่ือนไขเชน่เดียวกนักบัสญัญำฉบบัเก่ำที่ท ำกบั PST 
 
ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ไปต ำมน โยบ ำยกำรท ำ รำยกำรระห ว่ำ งกัน ซึ่ ง ไ ด้ อนุมั ติ ไ ว้ ต ำมมติ ที่ ป ระชุม                             
คณะกรรมกำรครัง้ที่  7/ 2556 ในวันที่  3 เมษำยน 2556 บริษัทจึงได้จัดให้ มีกำรประเมินรำคำค่ำเช่ำ                       
ที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งป ลู กส ร้ำ งแล ะอุป ก รณ์ เค ร่ือ งจัก รใน เดื อนมก รำคม  ปี  2557 เพื่ อ เป็ น ข้ อมูล ใ ห้                          
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อรำยกำรเช่ำดังกล่ำว ซึ่งจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำที่                        
จัดท ำโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี  คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ ประเมินอิสระนัน้  ผู้ ประเมิน                        
ดงักลำ่วได้ประเมินมลูคำ่คำ่เชำ่รวมสิ่งปลกูสร้ำงและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรได้เทำ่กบั 96,916  บำท ตอ่                                                
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
เดือน หรือ 1.16 ล้ำนบำทตอ่ปี ในชว่งระยะเวลำ 3 ปีแรกของกำรประเมินคำ่เช่ำในระยะเวลำรวม 15 ปี ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับอตัรำคำ่เช่ำตำมสญัญำปีละ 1.44 ล้ำนบำท พบวำ่ อตัรำคำ่เชำ่ตำมสญัญำสงูกว่ำอตัรำคำ่เช่ำ
ที่ประเมินได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 19 ทัง้นี ้ผู้ ประเมินได้ให้ควำมเห็นต่อท ำเลและสภำพแวดล้อมของที่ดิน
ดงักล่ำวกว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำเป็นบ้ำนพักอำศัย ส่วนตำมริมถนนสำยหลักจะเป็นสถำนที่ตัง้ของศูนย์
กระจำยสินค้ำของบริษัทหลำยแหง่ ดงันัน้ บริเวณดงักลำ่วจงึถือเป็นแหลง่ที่ตัง้ของระบบโลจิสติกส์ในภำคใต้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้ซือ้
ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงดงักลำ่วในรำคำ 15.64 ล้ำนบำทจำกนำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ซึ่งเป็นรำคำที่ไม่ตำ่ง
จำกรำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระอย่ำงมีนัยส ำคญั โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ซึง่ไม่กระทบ
ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้หยดุจำ่ยคำ่เชำ่ตัง้แตง่วดวนัที่ 1 กรกฏำคม 2558 เป็นต้นไป 

บริษัท เกรซ แอนด์ 
แกลมเมอร์ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“G&M”) 

เป็นบริษัทที่คุณป่ินรัก ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็น
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยถือ
หุ้ น รวมในสัดส่ วน ร้อยละ 
99.99  ของทุนจดทะเบียน 
5.00 ล้ำนบำท 
คุณป่ินรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทในสดัส่วนร้อยละ 7.27 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 
 
 
 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เงินทดรองจำ่ย 

0.29 
0.02 
0.15 

0.19 
0.04 
0.03 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
รำยกำรดงักล่ำวเกิดขึน้จำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเคร่ืองหตัถกรรมได้ใช้บริกำรจดักำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำระหว่ำง
กนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงกันได้กับลกูค้ำทัว่ไป (เครดิตเทอม 30 วนั )  
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกรจำก G&M เท่ำกับ 0.19 ล้ำนบำท มี
ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.04 ล้ำนบำท และเงินทดรองจำ่ย 0.03 ล้ำนบำท 
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
Transoffshore 
Logistics Pte. Ltd 
 
 
 
 
 

- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่ง
จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศ
สิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้ น
ในสดัสว่นร้อยละ 22.22 ของ
ทุนจดทะเบียน 1,000 ,000 
เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ โดย
บริษัทฯได้ให้คุณ กิตติ  พัว
ถำวรสกุล ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บ ริหำร
ของบ ริษั ทฯ  เข้ำ ร่วม เป็ น
กรรมกำรในTL เพ่ือพิจำรณำ
กำรบริหำรงำนของบริษัท
ร่วมและควำมเหมำะสมของ
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กบับริษัทฯ  
 
 
 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 

25.71 
44.62 

- 
- 

ต้นทนุบริกำรจ ำนวน 44.62 ล้ำนบำท เป็นคำ่ระวำงเรือที่บริษัทฯจำ่ยให้แก่ บริษัท Transoffshore Logistics 
Pte. Ltd หรือ TL ซึง่เป็นผู้จดัหำเรือเพ่ือขนสง่สินค้ำ จำกทำ่เรือระนองไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้ง ประเทศเมียนมำร์  
รำยได้คำ่บริกำรจ ำนวน 25.71 ล้ำนบำท เป็นคำ่บริกำรทีบ่ริษัทฯเรียกเก็บจำก TL ในกำรให้บริกำรทำ่เรือ บริกำร
จดักำรตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ซึง่ทัง้ต้นทนุและรำยได้มีเง่ือนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงได้กบัลกูค้ำทัว่ไป (เครดิตเทอม 30 วนั) ตำมกำรประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้มีกำรปฎิบตัติำมขัน้ตอนของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ด้วยกำรแจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิรำยกำรตำมควำมเหมำะสม 
บริษัทได้หยดุกำรให้บริกำรทำ่เรือระนองไปทำ่เรือยำ่งกุ้งในเดือนกรกฎำคม 2558 
 

บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (“SSK”) 

- เป็ น กิ จก ำ ร ร่วม ค้ ำข อ ง
บ ริษั ทฯ  ซึ่ งจดทะเบี ยนที่
ป ระเทศไทย เม่ือวันที่  27 
มกรำคม 2559 โดยบริษัทฯ 
ถื อหุ้ น ในสัด ส่ วน ร้อยล ะ 
43.84 ของทุนจดทะเบียน 
290,000,000 บำท  

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

- 
- 
- 

4.80 
14.25 
0.82 

รำยได้ค่ำบริกำร เกิดขึน้เน่ืองจำกบริษัท SSK เร่ิมด ำเนินงำนในเดือนมีนำคม 2559 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยบำง                  
รำยกำรยังไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนชื่อจำกบริษัท เป็น SSK ได้ทันเวลำ ทำงบริษัท จึงเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย              
ดงักลำ่วไปยงั SSK เทำ่กบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจำ่ย โดยในปี 2559 มีจ ำนวนเทำ่กบั 4.80 ล้ำนบำท 
ต้นทุนบริกำร เกิดขึน้ เน่ืองจำกบริษัท SSK เร่ิมด ำเนินงำนในเดือนมีนำคม 2559 แต่มีสัญญำขนส่ง                      
ทำงบกกับลูกค้ำ 2 รำยที่ยังไม่ครบก ำหนดสัญญำในนำมบริษัทอยู่ ทำงบริษัทจึงเรียกเก็บค่ำบริกำร                     
ลกูค้ำ 2 รำยดงักลำ่วในนำมบริษัท และจำ่ยคำ่บริกำรให้กบั SSK เทำ่กบัจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับ                                
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
 และต้นทุนบริกำรที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรขนส่งในประเทศตำมปกติของธุรกิจ ในรำคำที่เทียบเคียงกับ

บคุคลภำยนอก โดยในปี 2559 มีจ ำนวนเทำ่กบั 14.25 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.82 ล้ำนบำท 
 

  รำยได้คำ่เชำ่ 
คำ่เชำ่ค้ำงรับ 

- 
- 

14.49 
0.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยได้ค่ำเช่ำประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่และส ำนักงำนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่และ
ส ำนักงำนกรุงเทพ และค่ำเช่ำรถหัวลำก หำงพ่วงในระหว่ำงเดือนมีนำคมถึ งเดือนมิถุนำยน เพื่อให้ SSK 
ด ำเนินงำนขนสง่ในระหวำ่งที่บริษัทยงัไมโ่อนรถให้ SSK  
รำยได้คำ่เชำ่คำ่เช่ำพืน้ที่และส ำนกังำนที่จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี บริษัทท ำสญัญำให้เชำ่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงบน
เนือ้ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกับ SSK เพื่อใช้เป็นสถำนที่จอดรถและซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกหัวลำก-
หำงลำก และใช้เป็นส ำนกังำนเพ่ือให้บริกำรลกูค้ำ เร่ิมตัง้แต่ 1 มีนำคม 2559  – 28 กมุภำพนัธ์ 2562 อตัรำค่ำ
เชำ่เทำ่กบั 0.12 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทตอ่ปี ซึง่เป็นรำคำเดิมที่ทำง PST เคยให้บริษัทเชำ่ 

รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่และส ำนักงำนกรุงเทพ บริษัทท ำสัญญำให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 7 ชัน้ เนือ้ที่ 112.6 
ตำรำงวำ เนือ้ที่ใช้สอย 1148 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่เลขที่56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน กับ SSK เพื่อใช้เป็น
ส ำนักงำน เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2559  – 28 กมุภำพนัธ์ 2562 อตัรำคำ่เชำ่เท่ำกับ 0.13 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 
113.24 บำทตอ่ตำรำงเมตร ในชว่ง 6 เดือนแรกของสญัญำ และหลงัจำกนัน้อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.15 ล้ำนบำท
ต่อเดือน หรือ  130.66 บำทต่อตำรำงเมตร  เน่ืองจำกอำคำรดังกล่ำวทิง้ว่ำงไว้อยู่ และไม่ได้มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ใด ๆ จงึเห็นสมควรให้บริษัทในเครือเชำ่เพื่อให้บริษัทในเครือสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ทนัที 
 
รำยได้ค่ำเช่ำหวัลำกและหำงพ่วง เกิดจำกบริษัทให้เช่ำหวัลำกและหำงพ่วงในช่วงที่ยงัไม่โอนหวัลำกและหำง
พว่งไปเป็นเงินลงทนุใน บริษัท SSK ซึง่คิดคำ่เชำ่ในรำคำต้นทนุบวกก ำไรร้อยละ 20-60  
รำยได้คำ่เชำ่ในปี 2559 เทำ่กบั 14.49 ล้ำนบำท คำ่เชำ่ค้ำงรับเทำ่กบั 0.81 ล้ำนบำท 
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
บริษัท เอสเอสเค 
กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกดั 

-เป็นบริษัทที่คณุสขุสมเกียรติ 
เสือกลิ่นศักดิ์  บิดำของคุณ
วำสนำ เสือกลิ่นศักดิ์ ซึ่งเป็น
กรรมกำร ของบ ริษั ท ร่วม 
SSK เป็นกรรมกำร โดยมีคณุ
สุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ 
และ คุณ วำสนำ เสือกลิ่ น
ศักดิ์ เป็นผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้ น
รวมในสัดส่วนร้อยละ99.99 
ของทุนจดทะเบียน  50 ล้ำน
บำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เงินทดรองจำ่ย 
 

- 
- 
- 

7.87 
0.29 
0.05 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำ
ต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 7.87 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.29 
ล้ำนบำท เงินทดรองจำ่ยเทำ่กบั 0.05 ล้ำนบำท 
 

บริษัท Legend 
Shipping (India) 
LLP 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริษั ทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 35 ของทุน
จ ด ท ะ เบี ย น    25,000 
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

- 
- 
- 
- 

11.74 
1.44 
7.10 
0.81 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในกำรให้บริกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธรุกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุ
บวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบับคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 11.74  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 1.44 
ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 7.10 ล้ำนบำท และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.81 ล้ำนบำท 
 

บริษัท Legend 
Shipping 
(Myanmar) 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริษั ทย่อย 
LEGEND เ ป็ น ก ร ร ม ก ำ ร 
และถือหุ้นอยูร้่อยละ 60 ของ
ทุ น จด ท ะ เบี ย น  500,000 
เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 

- 
- 

2.37 
8.71 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (Myanmar)ในกำรให้บริกำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำ
ก ำไร  
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 2.37  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ                       
เทำ่กบั 8.71 ล้ำนบำท  
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บุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2558 ปี 2559  
บริษัท Legend 
Shipping Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริษั ทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 80 ของทุน
จ ด ท ะ เ บี ย น  500,000 
เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

- 
- 
- 
- 

30.12 
 1.29 

      8.15 
      1.28 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.ในกำรให้บริกำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำ
ก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบับคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 30.12  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 1.29 
ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 8.15 ล้ำนบำท และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 1.28 ล้ำนบำท 

บริษัท Legacy 
Tank Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริษั ทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
บ ริ ษั ท  Legend Shipping 
Pte.Ltd. ถื อหุ้ น อยู่ ร้อยละ 
15.38 ของทุนจดทะเบียน 
600,000 เห รียญ ดอลลำ ร์
สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 

- 
- 
- 

0.10 
0.71 
0.14 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในกำรให้บริกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธรุกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุ
บวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบับคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 0.10  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.71 
ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 0.14 ล้ำนบำท  

 



 

                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                88 

 

12.3 สรุปภำระค ำ้ประกันระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกู้ รวมทัง้สิน้ 510 

ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 60 ล้ำนบำท  
- วงเงินตัว๋สญัญำใช้เงิน รวม 300 ล้ำนบำท 
- วงเงินกู้ยืมระยะยำวรวม 30 ล้ำนบำท 
- วงเงินกำรแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศรวม 120 ล้ำนบำท  

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค ำ้ประกนัโดยสทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกของบริษัท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและสิง่ปลกูสร้ำงของ
บริษัท  

 
12.4 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน  

ในช่วงปี 2558 – 2559 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลที่เกี่ยวข้องกนั โดยแบ่งกำรท ำรำยกำร
ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รำยกำรรำยได้ และต้นทนุบริกำรกบับริษัท  
Transoffshore Logistics Pte. Ltd, บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด, บริษัท Legend 
Shipping (India) LLP, บ ริษั ทLegend Shipping (Myanmar), บ ริษั ท  Legend Shipping Pte. Ltd., 
บริษัท Legacy Tank Pte. Ltd. และ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกรแก่ บริษัท เกรซ 
แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  ซึ ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที ่ม ีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยบริษัทมีกำรก ำหนดรำคำที ่สำมำรถ
เปรียบเทียบได้กบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนัโดยกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ
ระหว่ำงกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีเง่ือนไขกำรค้ำตำมปกติ  

2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงจำกกรรมกำร ซึ่งได้แก่ คณุสขุสนัต์ กิตติ
ภทัรพงษ์ และญำติสนิทของคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ซึ ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ ่งรำยกำร
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด 
ยกเว้นรำยกำรที่บริษัทเช่ำที่ดินจำกคณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์  ซึ่งอตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำนัน้สงูกว่ำ
อตัรำค่ำเช่ำที ่ประเมินที ่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ประมำณร้อยละ 19  อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มีกำร
พิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรลงทนุซือ้ที่ดินพร้อมก่อสร้ำงส ำนกังำนใหม่กบักำรเช่ำสถำนที่ประกอบ
กิจกำรเดิมจำกคณุสขุสนัต์ จึงตดัสินใจท ำสญัญำเช่ำเนื่องจำกมีต้นทนุที่ถกูกว่ำกำรลงทนุซือ้ที่ดินและ
ก่อสร้ำงส ำนกังำนใหม่ประมำณร้อยละ 20 คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำ
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและถึงแม้จะมีอตัรำค่ำเช่ำสงูกว่ำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระก็ตำม เนื่องจำกผู้ บริหำรของบริษัทได้พิจำรณำถึงทำงเลือกในกำรลงทุนอันค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทในกำรเจรจำต่อรองกบัคณุสขุสนัต์เสมือนเป็นบุคคลภำยนอก ประกอบกับ
เป็นพืน้ท่ีที่มีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้และสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งตอ่เนื่องทนัที 

3. รำยกำรให้เช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรให้เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง และหวัลำก หำงพ่วง กบั บริษัท เอส 
เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
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ส ำหรับกำรให้เช่ำพืน้ที่และส ำนกังำนกรุงเทพ บริษัทท ำสญัญำให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 7 ชัน้ เนือ้ที่ 
112.6 ตำรำงวำ เนือ้ที่ใช้สอย 1148 ตำรำงเมตร ตัง้อยูเ่ลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ กบั บริษัท 
เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน เร่ิมตัง้แต่ 1 มีนำคม 2559  – 28 กุมภำพนัธ์ 
2562 อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกบั 0.13 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 113.24 บำทต่อตำรำงเมตร ในช่วง 6 เดือนแรก
ของสญัญำ และหลงัจำกนัน้อตัรำค่ำเช่ำเทำ่กบั 0.15 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือ  130.66 บำทตอ่ตำรำงเมตร  
เนื่องจำกอำคำรดงักล่ำวทิง้ว่ำงไว้อยู่ และไม่ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทใน
เครือเช่ำเพื่อให้บริษัทในเครือสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ทนัที 

 

12.5 มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัตกิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งได้ผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็น
ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้
เสยีในกำรท ำรำยกำร จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว  นโยบำยของบริษัทในกำร
ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมีดงันี ้

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ วตัถดุิบ เป็นต้น โดยกำร
ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะต้องมีเง่ือนไขกำรค้ำและรำคำที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
ซึง่เทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำรอื่น
ในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุล
และควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคับ ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเช่ำ
ทรัพย์สิน หรือรำยกำรเก่ียวกับกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตุผลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำร
ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไป
ซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธุรกิจหรือด ำเนินงำนแทนบริษัท 
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ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัท เพื่อให้กำรตดัสนิใจ
เข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย โดยบริษัท
จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัท และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

12.6 แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีจะยงัคงมกีำรท ำรำยกำรตอ่ไปในอนำคต ได้แก่ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่และพิธีกำร

ศลุกำกรซึ่งเป็นรำยกำรค้ำปกติ รำยกำรเช่ำ พืน้ที่เก็บเอกสำร และรำยกำรให้เช่ำที่ดินและอำคำรจังหวดัสรุำษฎร์
ธำนี และจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเกิดขึน้จำกควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิ จของบริษัท ส ำหรับรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวที่จะเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ได้
กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2557 
ซึง่ตรวจสอบโดย นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4306 จำกบริษัท เอส พ ี
ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวช่ืนตำ ชมเมิน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7570 จำกบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวช่ืนตำ ชมเมิน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7570 จำกบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 

กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯได้ทบทวนมลูคำ่คงเหลอืของยำนพำหนะโดยปรับลดมลูคำ่
คงเหลอืของสนิทรัพย์ดงักลำ่วลง บริษัทฯใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำร
ทำงบญัชีดงักลำ่ว มีผลท ำให้ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึน้จ ำนวน 0.28 
ล้ำนบำทในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร

จดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทนุที่ต ่ำที่สดุ โดยลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ
หลกัคือ บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และบริกำรขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำก  – หำงลำก โดย 
บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก ให้อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2559 เป็นต้นมำ 
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ในช่วงปลำยปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในธุรกิจผลิตน ำ้ย้ำล้ำงไต และจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย
ร่วมลงทนุในบริษัทร่วม คือ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงงำน และคำดว่ำจะเร่ิม
ผลติน ำ้ยำล้ำงไตในช่วงต้นปี  2560 

เดิมก่อนที่ บริษัท จะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัท 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (ช่ือเดิม “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิลี่ จ ำกัด”), บริษัท วี พี 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนูิทรำนส์ โกลบอล จ ำกดั (“UNI”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศเช่นเดียวกนั ตอ่มำในปี 2552  VP ได้หยดุกำรประกอบธุรกิจ และปี 2554 
คุณกิตติได้มีกำรขำยหุ้น UNI ทัง้หมดที่ถือครองให้แก่บุคคลภำยนอก ทัง้นี ้ VP และ UNI ได้แจ้งหยุดกำรประกอบ
ธุรกิจกับกรมสรรพำกรแล้วตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบญัชี ดงันัน้ บริษัทที่ยงัคง
ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบนัจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัท”, ”NCL”) เพียง
แหง่เดียว  

 ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วมลงทุนใน
บริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2557 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2557 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย 

 ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วมคือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และได้ลงทนุ
ในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และร่วม
ลงทนุในบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั และ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั
ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2559 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2559 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย 
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ณ สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558, และ 31 ธันวาคม 2559  

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                         

สินทรัพย์หมนุเวียน                         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  84.01 15.73  68.56 11.53  98.69 18.11  73.03      13.67  42.17      7.17  71.60 12.98  

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.12       0.03  0.17 0.03  5.29 0.97  0.12      0.03  1.68      0.28  7.09 1.28  

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอ่ืน 105.56 19.77  166.41 27.98  133.37 24.47  105.46        19.74  157.85        26.85  109.71 19.89  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 17.96     3.06 19.84 3.60 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 189.69 35.53  235.14 39.54  237.35 43.55  178.61      33.44  219.66      37.36  208.24 37.75  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน                         

เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 71.52 13.39  74.75 12.57  54.70 10.04  71.52      13.39  74.75      12.71  54.70 9.92  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 

32.66 
- 

6.12  
- 

- 
- 

      -  
- 

7.59 
112.72 

1.39 
20.68 

     32.75 
- 

       6.13  
- 

- 
- 

- 
- 

8.00 
127.15 

1.45 
23.05 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 

-   
-  

- 
-    

-   
-  

  -  
-   

-    
77.20 

  -   
 14.17 

     12.47 
- 

       2.33  
- 

12.47 
- 

       2.12 
- 

27.41 
77.20 

4.97 
13.99 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 214.80 40.23 250.90 42.19  28.09 5.16  213.68      40.01  248.41      42.25  23.78 4.31  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3.53 0.66 4.97 0.84 2.36 0.43  3.53        0.66  4.04        0.69  0.58 0.11  

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ 1.25 0.23 1.12 0.19  0.99 0.18  1.25        0.23  1.12        0.19  0.99 0.18  

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จำ่ย 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี

17.73 
- 

3.32 
- 

23.92 
- 

4.02 
-  

18.87 
1.94 

3.46 
0.36  

17.73 
- 

       3.32  
- 

23.92 
- 

       4.07 
-  

18.87 
1.94 

3.42 
0.35  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 2.75 0.52 3.85 0.65 3.17 0.58 2.56        0.48  3.56        0.61  2.78 0.50  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 344.24    64.47  359.51    60.46  307.63 56.45  355.49      66.56  368.27      62.64  343.40 62.25  

รวมสินทรัพย์ 533.94  100.00  594.65  100.00  544.98  100.00  534.11   100.00  587.93   100.00  551.64   100.00  

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 



                                                                     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)  94 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

 
 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

หนีส้ินหมนุเวียน                         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 82.71    15.49  189.83    31.92  205.76    37.76  82.71      15.49  189.83        32.29  205.76 37.30  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 62.31    11.67  95.63    16.08  77.25    14.17  46.24        8.66  90.38        15.37  59.22 10.74  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.21      0.04  1.54      0.26  3.96 0.73  16.14        3.02  2.84        0.48  3.71 0.67  

สว่นของหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน                      

     ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 23.57      4.41  24.84      4.18  0.00 0.00  23.57        4.41  24.84        4.23  0.00 0.00  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -          -    -          -    9.60 1.76 -        -  -        - 9.60 1.74 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั -        - 0.14      0.02 - -  -       -   -         -   -         - 

เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 3.50      0.66 3.66      0.62  3.29  0.60 3.50        0.66 3.67        0.62  3.11 0.56  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 172.30    32.27  315.64 53.08  299.86 55.02  172.16      32.23  311.56      52.99  281.40 51.01  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน                         

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

28.16 
- 

     5.27 
- 

32.86 
- 

     5.52 
-  

- 
14.00 

- 
2.57  

28.16 
- 

       5.27  
- 

   32.86 
- 

       5.59 
- 

- 
14.00 

- 
2.54 

ประมำณกำรรือ้ถอน 0.13      0.02 -      -  -      -  0.13        0.02  -        -  -        -  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2.89      0.54  3.93      0.66  5.19 0.95  2.89        0.54  3.93        0.67  5.19 0.94  

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 3.69      0.69  5.37      0.90  - -  3.69        0.69  5.27        0.90  - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 1.56      0.29  1.38      0.23  1.36 0.25  1.56        0.29  1.37        0.23  1.36 0.25  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 36.43      6.82  43.51 7.31  20.55 3.77  36.43        6.82  43.43        7.39  20.55 3.73  

รวมหนีสิ้น 208.73   39.09  359.15 60.39  320.41 58.79  208.59     39.05  354.99     60.38  301.95 54.74  
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สว่นของผู้ ถือหุ้น                         

ทนุเรือนหุ้น                         

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 105.00    19.67  105.00    17.66  105.00 19.27 105.00      19.66  105.00      17.86  105.00 19.04  

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 190.92    35.76 190.92    32.11  127.93 23.47  190.92      35.75  190.93      32.48  127.93 23.19  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                         

     จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50      1.96  10.50      1.77  10.50 1.93  10.50        1.97  10.50        1.78  10.50 1.90  

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 18.93    3.54 (71.67) (12.05) (16.87) (3.10) 19.09       3.57 (73.49)     (12.50) 6.26 1.13 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

(0.14) 
- 

    (0.02) 
- 

0.75 
- 

     0.12 
- 

(0.24) 
(1.75) 

(0.04) 
(0.32) 

   -    
- 

           - 
-    

  -  
-   

           - 
-    

  -   
-  

- 
 -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 325.21 60.91  235.50   39.61  224.57 41.21  325.52     60.95  232.94     39.62  249.69 45.26  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 533.94  100.00  594.65  100.00  544.98  100.00  534.11   100.00  587.93   100.00  551.64   100.00  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้                        

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 915.42   100.00  1,074.62   100.00  985.61 100.00 915.41    100.00  1,032.39    100.00  841.98 100.00  

ต้นทนุบริกำร 753.31     82.29  919.16     85.53  829.88 84.20  753.30      82.29  891.22      86.33  695.38 82.59  

ก าไรขัน้ต้น 162.11   17.71  155.46   14.47  155.73 15.80  162.11     17.71  141.17     13.67  146.60 17.41  

รำยได้อ่ืน 7.29       0.80  6.41       0.59  25.62 2.60  7.29        0.80  7.44        0.72 25.38 3.01  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 11.29       1.23  40.89       3.80  46.51 4.72  11.29        1.23  40.54        3.93  45.40  5.39 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 103.41     11.30  158.22     14.72  128.39 13.03  103.33      11.29  180.02      17.43  102.64 12.19  

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 54.71     5.98  (37.24)     (3.46)  6.45 0.65  54.79      5.99  (71.95)      (6.97)  23.94 2.84 

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 18.39       2.01  -      -  -      -  18.39        2.01  -        -  -        -  

ต้นทนุทำงกำรเงิน 10.69       1.17  9.05       0.84  9.31 0.94  10.69        1.17  9.05   0.88  9.29 1.10  

สว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม 0.09       0.01  32.66       3.04  14.84 1.51  -            -    -            -    -            -    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 25.54     2.79  (78.95)     (7.34)  (17.70) (1.80) 25.71      2.81  (81.00)     (7.85)  14.65 1.74 

ภำษีเงินได้ 6.00       0.66  1.65       0.16  2.18 0.22  6.00        0.66  1.58        0.15  2.10 0.25  

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 19.54       2.13  (80.60)     (7.50)  (15.52) (1.57)  19.71        2.15  (82.58)     (8.00)  16.75 1.99  

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน 1.49  0.89   (0.96)   1.63   -   -   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี      21.03  (79.71)  (16.48)  21.34  (82.58)  16.75  
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

การแบ่งปันขาดทุน             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       19.54     (80.60)  (8.18)  -  -  -  

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ         -  -  (7.34)  -  -  -  

       19.54  (80.60)  (15.52)  -  -    

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       21.03     (79.71)  (9.17)  -  -  -  

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ         -  -  (7.31)  -  -  -  

       21.03  (80.60)  (16.48)  -  -    

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบริษัท 0.06  (0.19)   (0.04)   0.06   (0.20)     (0.04)   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุ้น) 339.58  420.00   420.00   339.58   420.00   420.00   
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 25.54 (78.95) (10.35) 25.71 (81.00) 14.65 

รำยกำรปรับปรุง             

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 2.18 3.05 5.65 2.18 3.05 5.65 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (0.34) (0.29) (0.96) (0.20) (0.77) (0.03) 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.77 0.05 (5.52) 0.77 0.06 (5.55) 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.29 0.55 0.00 0.12 0.13 0.00 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
0.52 
(0.35) 

- 
- 
- 

32.75 
- 
- 

- 
- 

(0.35) 
ขำดทนุจำกกำรตดัจำ่ยเงินประกนั 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

- 
- 

18.49 
- 

- 
2.32 

- 
 

18.49 
 

- 
2.32 

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 17.05 20.54 13.62 17.05 19.91 12.67 

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำตดัจำ่ย 0.13 0.13 0.13 0.30 0.55 0.13 
ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน 
สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยของสว่นได้
เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 

0.97 
 
- 

1.04 
 
- 

1.26 
 

(7.34) 

0.97 
 
- 

1.04 
 
- 

1.26 
 
- 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.09 32.66 14.84 - - - 

ดอกเบีย้รับ (0.97) (0.66) (0.94) (0.97) (0.87) (1.87) 

ดอกเบีย้จำ่ย 10.69 9.05 9.31 10.69 9.05 9.29 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์ด ำเนินงำน 56.43 5.66 22.19 56.64 2.39 38.18 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 49.71 (60.19) 25.74 49.81 (53.14) 39.72 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0.56) (19.58) 0.67 (0.37) (19.49) 0.78 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (10.17) 33.92 (23.76) (10.31) 30.11 (38.56) 

เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร (0.61) 0.16 (0.38) (0.61) 0.17 (0.56) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.17 (0.18) (0.01) 0.17 (0.18) (0.01) 

เงินสดรับ(จำ่ย)จำกกำรด ำเนินงำน 94.96 (40.21) 24.45 95.33 (40.14) 39.55 
เงินสดรับดอกเบีย้ 
เงินสดรับภำษีเงินได้ 

1.06 
- 

0.62 
- 

0.93 
5.71 

1.06 
- 

0.73 
- 

1.88 
5.71 

เงินสดจำ่ยผลประโยชน์พนกังำน (0.06) - - (0.06) - - 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (9.87) (8.61) (10.20) (9.87) (8.61) (9.53) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 86.09 (48.20) 20.89 86.46 (48.02) 37.61 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน             

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั -    -    -    -    (17.96)    (11.00)    

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถำวร (68.00) (24.44) (3.64) (66.88) (22.63) (1.16) 
เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

(2.66) 
- 
- 

(1.94) 
- 
- 

(1.74) 
 (6.20) 
0.35 

(2.66) 
- 
- 

(0.86) 
- 
- 

- 
 (6.20) 
0.35 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 1.99 1.61 4.82 1.99 1.61 4.85 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (32.75) - (8.00) (32.75) - (8.00) 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -    -    -    (12.47) - (6.00) 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (12.04) (3.23) 20.05 (12.04) (3.23) 20.05 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (113.45) (28.00) 5.64 (124.80) (43.07) (7.11) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
เงินสดรับจำกสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 

(42.66) 
- 

107.12 
- 

15.93 
5.54 

(42.66) 
- 

107.12 
- 

15.93 
- 

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร  (1.17) - - (1.17) - - 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรอ่ืน 
เงินสดจำ่ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

-    
- 
- 

0.13  
-  
- 

(0.13) 
(6.40)   
30.00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
(6.40) 
30.00 

เงินสดจำ่ยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (30.75) (28.08) (31.26) (30.75) (28.08) (31.26) 

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทนุ 164.65 - - 164.65 - - 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้-หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (4.75) (4.72) (1.94) (4.75) (4.08) (1.94) 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (6.18) (4.08) (7.40) (6.18) (4.72) (7.39) 

เงินสดจำ่ยเงินปันผล (25.00) (9.99) - (25.00) (9.99) - 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 54.15 60.37 4.34 54.15 60.23 (1.06) 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียน - 0.38 (0.74) - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 26.79 (15.45) 30.13 15.82 (30.86) 29.43 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี 57.22 84.00 68.56 57.22 73.03 42.17 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 84.01 68.55 98.69 73.03 42.17 71.60 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง(เทำ่) 1.10 0.74 0.79 1.04 0.71 0.74 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 1.03 0.70 0.74 0.96 0.65 0.69 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.42 (0.21) 0.07 0.42 (0.19) 0.13 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ(เทำ่) 9.94 7.34 8.25 7.49 7.42 8.38 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 36.20 49.75     44.24 48.06 49.19 43.58 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 15.81 12.50 13.33 15.81 12.15 14.55 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 22.77 29.20 27.38 22.77 30.04 25.08 
วงจรเงินสด (วนั) 13.43 20.55 16.86 25.29 19.14 18.50 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 17.71 14.46 15.80 17.71 13.67 17.41 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) 5.98 (6.50) (0.85) 5.99 (6.96) 2.84 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) 157.36 (68.95) (248.90) 157.81 (66.75)   157.07 
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 2.12 (7.42) (0.93) 2.14 (7.99) 1.99 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 8.00 (28.75)* (3.54) 8.07 (29.58)* 6.94 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 3.93 (14.13)* (1.61) 3.97 (14.72)* 2.94 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 19.05 (25.41)* (1.60) 19.19 (27.12)* 16.84 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.86 1.92 1.77 1.86 1.85 1.52 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่ ) 0.64 1.53 1.43 0.64 1.52 1.21 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ( เทำ่ ) 9.35  0.00** 4.33 9.39  0.00** 6.05 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.84  0.00** 0.35 0.85  0.00** 0.68 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (เทำ่) 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 

 
หมำยเหต ุ* โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไร แต่ในปี 2558 บริษัทฯมี ผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำก
กำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์ สง่ผลให้อตัรำสว่นเงิน
สดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทนุ), อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำก
สนิทรัพย์ถำวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงลดลงจำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำก 
                 ** โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไร แตใ่นปี 2558 บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำก
กำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ส่งผลให้อตัรำสว่น
ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั  ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2557 จึงมีคำ่ติดลบท ำให้ไมม่ีคำ่ตวัเลขในกำรค ำนวณ 
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14. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำกขึน้  

 

ประเภทการให้บริการ 
2557 2558 2559 

ลบ. ลบ. ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ        

-ทำงเรือ 774.88 84.65 952.82 88.66 898.82 91.20 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืน ๆ 15.30 1.67 12.07 1.13 14.20 1.44 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 790.17 86.32 964.89 89.79 913.02 92.64 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 125.24 13.68 109.73 10.21 72.59 7.36 

รายได้จากการให้บริการรวม 915.41 100 1,074.62 100 985.61 100 

 
กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 915.41 ล้ำนบำทในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็น 1,074.62 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯมีรำยได้จำกโครงกำรขนสง่สินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ง 
ประเทศเมียนมำร์ ซึ่งได้หยุดให้บริกำรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2558 ซึ่งท ำให้รำยได้ในปี 2559 ลดลงเป็น 985.61 
ล้ำนบำทคิดเป็นอตัรำร้อยละ 8.28 รำยได้ปี 2559 ที่ลดลงนอกจำกกำรหยดุให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนอง
แล้ว ยงัมีสำเหตุจำกจำกสภำวะเศรษฐกิจชะลอประกอบกับมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ โดยกลุ่มบริษัท 
ยงัคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรขนสง่ที่คลอบคลมุเพื่อให้กลุม่ลกูค้ำเดิมและกลุม่ลกูค้ำใหม่มำใช้บริกำรของกลุม่บริษัทได้
มำกขึน้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ก็มียอดรำยได้ที่เพิ่มสงูขึน้จำกงวดเดียวกนัปี 2558 ซึ่งเกิดจำกกำร
ขยำยฐำนลกูค้ำเพิ่มมำกขึน้  

เมื่อเดือนมีนำคม 2558 บริษัทฯได้เปิดให้บริกำรขนสง่สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปท่ำเรือย่ำงกุ้งประเทศเมียน
มำร์ เนื่องจำกเลง็เห็นวำ่ จดุดงักลำ่วเป็นประตสู ำคญัที่จะเช่ือมตอ่กำรขนสง่ทำงทะเลไปยงัประเทศอื่นๆในฝ่ังทะเลอนั
ดำมนั โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งยงัไม่มีผู้ ให้บริกำรในขณะนัน้ บริษัทฯจึงมีเป้ำหมำยที่จะพฒันำให้จุดดงักล่ำวเป็น
ศนูย์กลำงในกำรเช่ือมต่อกำรขนสง่ทำงทะเลให้กบัลกูค้ำ ซึ่งจะสำมำรถลดต้นทนุ และระยะเวลำกำรขนสง่สินค้ำได้
เป็นอยำ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในหลำยๆด้ำน ทัง้กำรจ้ำงงำน กำรขยำยตวักำรสง่ออก และกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ เป็นต้น อยำ่งไรก็ตำม ภำยหลงัเร่ิมด ำเนินงำนได้เพียงเดือนกวำ่ บริษัทฯประสบปัญหำควำมไมแ่นน่อนและ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรน ำสินค้ำออกจำกท่ำเรือ รวมถึงกำรตรวจเช็คตู้สินค้ำ ซึ่งส่งผลต่อควำมล่ำช้ำในกำร
จดัสง่สินค้ำของลกูค้ำ ปัญหำดงักลำ่วเป็นปัญหำจำกปัจจยัภำยนอก แต่ได้สง่ผลต่อลกูค้ำของบริษัทฯที่จะใช้บริกำร
เร่ิมยกเลิกกำรจ้ำง บริษัทฯจึงมีต้นทุนกำรด ำเนินกำรที่สงูขึน้กว่ำค่ำใช้จ่ำยและรำยได้ บริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ปัญหำดังกล่ำว จะท ำให้เกิดผลขำดทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรไม่มีลูกค้ำใช้บริกำร กำรด ำเนินกำรต่อไปอำจส่งผล
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ขำดทนุเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้หยดุให้บริกำรกำรด ำเนินงำนในเดือนกรกฎำคม 2558 เพื่อจ ำกดัขอบเขตควำม
เสยีหำยไมใ่ห้เพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในสว่นนี ้  

 
รำยได้จำกธุรกิจขนสง่สินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงในปี 2558 ยอดรำยได้ลดลง 15.51 

ล้ำนบำทจำกปี 2557 เนื่องจำกบริษัทฯได้บริหำรจดักำรรถหวัลำกบำงสว่นเพื่อไปสนบัสนนุในงำนท่ำเรือระนองสง่ผล
ให้งำนบริกำรที่รับงำนจำกบคุคลภำยนอกลดลง สว่นรำยได้จำกธุรกิจขนส่งสินค้ำในประเทศปี  2559 มียอดรำยได้
ลดลง 37.14 ล้ำนบำท จำกปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 33.84 เนื่องจำกกำรชะลอตวัของกำรสง่ของข้ำว และปัญหำรำคำ
สินค้ำเกษตรตกต ่ำ ประกอบกบัในช่วงต้นปี 2559  บริษัทฯ ลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกดั ซึง่ด ำเนินกิจกำรขนสง่ทำงบกโดยใช้รถหวัลำก และบริษัทฯ ได้โอนหวัลำกและหำงพว่งให้บริษัทดงักลำ่ว
เพื่อด ำเนินกำรขนสง่ในประเทศ จึงท ำให้ยอดรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศในปี 2559 ลดลง 

เมื่อเดือนมีนำคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมทนุบคุคลภำยนอกในกำรจดัตัง้บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด ซึ่งบุคคลดงักล่ำวมีศกัยภำพสงูและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำโดยหัวลำกและหำงพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้
ทรัพย์สินหวัลำก หำงพ่วง อีกต่อไป เนื่องจำกบริษัท ฯ จะไม่ด ำเนินธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก และ
หำงพ่วง ในมิถนุำยน 2559 บริษัทฯ ได้โอนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ เป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่ำว มูลค่ำตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท โดย
ก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนท่ีไมต่ ่ำกวำ่รำคำประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไมเ่กิดผลขำดทนุจำกกำรโอนทรัพย์สิน 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนสง่ภำยในประเทศภำยใต้บริษัทร่วมดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทฯ ลงทัง้ทำงด้ำนต้นทนุและคำ่เสื่อมรำคำของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุของบริษัท
ให้ดีขึน้ สง่เสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติมโต มีก ำไรมัน่คงและตอ่เนื่องในอนำคต และสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้ำ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทฯจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จุดหมำย
ปลำยทำง 

ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้คำ่บริกำรของ
บริษัทตำมงบกำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคำ่ระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ำยไปก่อนแล้วและ
อตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำกลกูค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทนุกำร
ให้บริกำรตำ่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 82-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

 
ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและ

ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำ โดยระยะ
ที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำค่ำบริกำรกับบริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกนั
ประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรที่สะท้อนตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของคำ่ระวำงในแตล่ะ
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ช่วงเวลำได้ ส ำหรับค่ำบริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่
เป็นต้นทุนหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้ 
โดยต้นทนุที่เกิดขึน้ในปี 2559 ทัง้ต้นทนุค่ำระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยชน์พนกังำนที่
ลดลงขึน้จำกปี 2558 เป็นผลมำกจำกกำร ในปี 2558 มีให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำงกุ้ ง 
ประเทศเมียนมำร์แตใ่นปี 2559 ไมม่ีต้นทนุจำกกำรให้บริกำรสว่นนี ้ 

 

 อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2557 2558 2559 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 

15% - 22% 13% - 23% 15% - 25% 

บริ่กำรขนสง่ในประเทศ 19% - 27% 11% - 22% 11% - 17% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 17.71% 14.47% 15.80% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 162.11  ล้ำนบำท  155.46 ล้ำนบำท และ 155.73 ล้ำนบำท ในปี 2557, 2558 

และ 2559 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 17.03  ร้อยละ 14.47 และ ร้อยละ 15.80 ตำมล ำดบั โดย
กำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในช่วงปี 2558 มีสำเหตหุลกัจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือ
ระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกบัมี
กำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถรักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ส่วนปี 2559 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เนื่องจำกไมม่ีกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ 
ประกอบกบั มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดแก่ลกูค้ำที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้บริกำรกบับริษัทหรือมี
กำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคณุภำพบริกำรแก่ลกูค้ำใน
สว่นท่ียงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.33   
 

บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2557 เท่ำกบั 19.54 ล้ำนบำท ขำดทนุสทุธิในปี 2558 และ 2559 เท่ำกบั 80.60 ล้ำน 
และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั มีอตัรำก ำไรสทุธิเทำ่กบัร้อยละ 2.13 อตัรำขำดทนุสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 7.50 และ 0.83 
ตำมล ำดบั ในปี 2558 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิ มีสำเหตหุลกั ๆ มำจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำก
ท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบ
กับมีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถรักษำระดับอัตรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในเส้นทำงดงักลำ่ว รวมถึง
กำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศซึ่งยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นของกำรประกอบธุรกิจ อีกทัง้บริษัทฯ มีขำดทุนจำกกำรตดั
จ ำหน่ำยเงินประกันจำกงำนท่ำเรือระนองจ ำนวน 18.49 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรที่บริษัทฯได้ท ำสญัญำกบับริษัท 
ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ในกำรด ำเนินธุรกิจเดินเรือจำกท่ำเรือระนองไปยงัท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์
เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยวำงเงินประกนัควำมเสีย่งไว้จ ำนวน 550,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ดงันัน้ เมื่อบริษัทฯยกเลิก
สัญญำก่อนก ำหนดท ำให้ถูกริบเงินประกันดังกล่ำว และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้ลงทนุด้วยเงิน 1 ล้ำนเหรียญดอลลำ่ห์สหรัฐ โดยใช้เงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภำพคลอ่งของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรขยำยธุรกรรมของบริษัทฯ ไปสูกิ่จกรรมโล
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จิสติกส์ระดบัภมูิภำค แต่ภำยหลงัปรำกฏว่ำ บจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ มีผลขำดทนุจนเกินทนุจำกกำรยกเลกิ
เส้นทำงกำรเดินเรือระหว่ำงท่ำเรือระนองกบัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ท ำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขำดทนุจำกกำร
ด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 32.75 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินขำดทุนสุทธิในปี 2558 
อย่ำงไรก็ตำมในสว่นของบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกำรขยำยธุรกิจ ในปี 2558 นัน้ มีวตัถปุระสงค์ที่จะขยำย
กิจกำรของบริษัทฯ ไปสูต่ำ่งประเทศ ทำงบริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรลงทนุ โดยมิได้กระทบกบักระแสเงินสด มี
ผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิ 1.98 ล้ำนบำทซึง่เร่ิมประกอบกำรในช่วงปลำยปี 2557 เป็นต้นมำ 

ส ำหรับปี  2559 บริษัทมีขำดทนุสทุธิลดลงจำกปี 2558 จำกขำดทนุสทุธิเทำ่กบั 80.60 ล้ำนบำท เป็นขำดทนุ
สทุธิเท่ำกบั 8.18 ล้ำนบำท เนื่องจำกไมม่ีกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ ท ำให้งบ
กำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 16.75 ล้ำนบำท แต่บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด (บริษัทย่อย)  มี
ขำดทนุสทุธิตำมอตัรำสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุ 10.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีบริกำรขนสง่สินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล 
โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำไปยงั
ต่ำงประเทศ เร่ิมจดัตัง้ในช่วงต้นปี 2559 ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อตัง้ และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก ประกอบ
เป็นกำรเปิดตลำดใหมท่ ำให้ต้องแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำ เพื่อแนะน ำบริกำรของบริษัท และสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้ลกูค้ำ 
จึงจ ำเป็นต้องลดรำคำในช่วงเร่ิมแรก และรับส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 14.32 ล้ำนบำท เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนสง่
ในประเทศต้องแขง่ขนัสงู และลกูค้ำหลกัของของกิจกำรร่วมค้ำเป็นพืชผลทำงกำรเกษตรซึง่รำคำตกต ่ำ และปนูซีเมนต์
ที่กำรก่อสร้ำงลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้กิจกำรต้องลดรำคำเพื่อรักษำลกูค้ำไว้ อีกทัง้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำร
ก่อตัง้และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก 
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 35-44 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 56-65 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 และ 
ณ สิน้ปี 2558 เท่ำกบั  533.93 ล้ำนบำท และ 594.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
รวมในปี 2558 ได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ซึง่ในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มขึน้จ ำนวน 15 หวั มลูคำ่
ประมำณ 38.59 ล้ำนบำท โดยใช้วิธีกำรเช่ำซือ้ทัง้จ ำนวนท ำให้หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย 
กำรซือ้ที่ดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2558 จ ำนวน 15.31 ล้ำน ลดลงจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและ
สว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 จ ำนวน 41.65 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดิน
และอำคำรในปี 2558 เป็นกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรที่จังหวดัสรุำษฎร์ธำนี เพื่อใช้เป็น
ส ำนกังำนและลำนจอดรถหวัลำกของบริษัทฯ สว่นกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 
นัน้เป็นกำรซือ้ที่ดินอำคำรและส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรที่จังหวดักรุงเทพมหำนครเพื่อใช้รองรับกำรขยำยของ
ส ำนกังำนบริษัทฯในปัจจุบนั และอนำคต ประกอบกบัมีลกูหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 2557 ซึ่งสมัพนัธ์กบัยอดรำยได้ที่เพิ่มขึน้
จำกปี 2557 เช่นกัน สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกับ 544.98 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 
49.67 ล้ำนบำท สำเหตุของกำรลดลงของสินทรัพย์รวม ได้แก่ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง  222.81 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกโอนหวัลำกและหำงพ่วง ไปเป็นเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
เท่ำกบั 120.94 ล้ำนบำท โอนเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 77.20 ล้ำนบำท และตดัค่ำเสื่อมรำคำในระหว่ำงปี 
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และกำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำ เนื่องจำกโอนกำรด ำเนินงำนขนส่งในประเทศไปให้บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ท ำให้ไมม่ีลกูหนีก้ำรค้ำจำกงำนดงักลำ่ว ซึง่สมัพนัธ์กบัรำยได้ในประเทศที่ลดลง 

หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-94 ของหนีส้ินรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่
หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 6-18 ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่
ทำงกำรเงิน   เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2558
เท่ำกับ 359.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ ำนวน 150.42 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลกั ๆ ได้แก่ กำร
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทุนใน
โครงกำรทำ่เรือระนองซึง่มีผลขำดทนุเกิดขึน้ และเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธ์กนั สว่น
หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2559 เท่ำกบั 320.41 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 จ ำนวน 38.74 ล้ำนบำท สำเหตหุลกั 
ได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินลดลงทัง้จ ำนวน เนื่องจำกเป็นหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินของรถ
หวัลำกและหำงพ่วงซึ่งโอนไปยงั บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ทัง้หมด และเงินกู้ยืมระยะ
สัน้และระยะยำวเพิ่มขึน้เพื่อใช้หมนุเวียนในกิจกำร 

ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 325.20 ล้ำนบำท 235.50 ล้ำนบำท และ 
224.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหต ุหลกั ๆ เกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำน 
และ ในปี 2559 จ ำนวน  8.18 ล้ำนบำท  ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 
2556 และ 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 25.00 ล้ำนบำท และ  10.00 ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2557 และ  2558 ตำมล ำดบั  

ทัง้นีบ้ริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี  ้
1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกหลำยแห่ง 

โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1 -  5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและ
คำ่บริกำรรวมตำมสญัญำเดือนละ 586,185.37 บำท 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสอืค ำ้ประกนักบั
หนว่ยงำนตำ่งๆ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 1.23 ล้ำนบำท  
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 25.71 (78.95) (10.35) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 86.46 (48.20) 20.89 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (124.80) (28.00) 5.64 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 54.15 60.37 4.34 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 15.82 (15.45) 30.13 

 
 
ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 30.13 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้
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1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 20.89 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ลกูหนี ้
กำรค้ำค้ำงช ำระลดลง 25.74 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้ 4.50 ล้ำนบำท สง่ผลให้กระแสเงินสดจำก
กิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2559 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทนุจ ำนวน  5.64 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินฝำกธนำคำร
ที่ติดภำระค ำ้ประกนัลดลง 

3. กระแสเงินสดได้มำจำกกำรกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 4.34 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำร
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 15.93 ล้ำนบำท และเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 23.60 ล้ำนบำท โดยน ำเงินจ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
31.26 ล้ำนบำท และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

แหลง่ที่มำของเงินทนุ  
ณ 31 ธนัวำคม 2559 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่
ยงัไมไ่ด้ใช้ 59 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตั๋วสญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีวงเงินตั๋วสญัญำใช้เงิน
คงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 95 ล้ำนบำท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในบริษัทฯ และเพื่อใช้
ในกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงินตำม
จ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตัว๋สญัญำใช้เงิน
แล้ว 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 มียอดคงเหลือ 
23.60 ล้ำนบำท 

กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 
ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน

หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
  ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.10 เท่ำ 0.74 เท่ำ และ 0.79 เท่ำ

ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2557 เท่ำกบั 1.10 เนื่องมำจำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไปในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ท ำให้มีสินทรัพย์หมนุเวียนมำก สว่นในปี 2558 และ 
2559 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งลดลงจำกปี 2557 อย่ำงมำก เนื่องจำก บริษัทมีหนีส้ินจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 82.71 ล้ำนบำท เป็น 189.83 ล้ำนบำท และ 205.76 ล้ำน
บำท ในปี 2558 และ ปี 2559 ตำมล ำดบั  ที่ใช้ไปในกำรลงทนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนกบัโครงกำรท่ำเรือระนอง ซึ่ง
เกิดผลขำดทนุขึน้ในปี 2558 

  บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 36.20 วนั 49.75 วนั และ 44.24 วนั ส ำหรับปี 2557 2558 และ 2559 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจำกนโยบำยกำรบริหำรจดักำร ท ำให้ยอดขำยมี
กำรกระจำยตวั ไม่ได้กระจุกตวัอยู่ในช่วงปลำยปี สว่นในปี 2558 และปี 2559 ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 
2557 ประมำณ 8-13 วนั เนื่องจำกมียอดขำยในช่วงปลำยปีเพิ่มขึน้คอ่นข้ำงมำก ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ใน
แนวนโยบำยกำรให้สนิเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 
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อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 เทำ่กบั 0.64 เทำ่ 1.53 เทำ่ และ 1.43 เทำ่ตำมล ำดบั 
โดยอัตรำส่วนในปี 2557 เท่ำกับ 0.64  เนื่องมำจำกกำรลดลงของหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ เนื่องจำกกำรช ำระคืน
จ ำนวน 85.50 ล้ำนบำท ประกอบกับ ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้จำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไป และก ำไรในปี 2557 ส ำหรับในปี 2558 มีอตัรำสว่นที่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เนื่องจำก 
ในสว่นของผู้ ถือหุ้นมียอดลดลง 89.70 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรท่ีมีผลขำดทนุ 80.60 ล้ำนบำทเป็นหลกั ซึง่สง่ผล
ให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็น 1.53 เทำ่ สว่นอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ ปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 
จ ำนวน 0.10 เท่ำ เนื่องจำกในปี 2559 มีหนีส้ินลดลงค่อนข้ำงมำกจำกกำรลดลงของหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน เนื่องจำกโอนหวัลำกและหำงพว่งตำมที่กลำ่วข้ำงต้น 

  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 2558 และ 2559 เท่ำกบั 8.00% ติดลบ 28.75% และ ติดลบ 3.54%  
ตำมล ำดบั เนื่องจำก ในปี 2557 กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไปที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น ท ำให้อตัรำสว่น
สินทรัพย์และหนีส้ินเพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่สงูขึน้อยำ่งเห็นได้ชดัเป็นเหตใุห้ในปี 2557 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
เท่ำกับร้อยละ 8.07 ส ำหรับปี 2558 และปี 2559 มีผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบ เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำร
ขำดทนุสทุธิในปี 2558  และ ปี 2559 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไรสทุธิประมำณ 19.54 ล้ำนบำท แต่ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯมีผล
ประกอบกำรขำดทนุสทุธิประมำณ 80.60 ล้ำนบำทและ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สง่ผลให้อตัรำสว่นเงินสดต่อกำร
ท ำก ำไร(ขำดทุน), อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ถำวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงลดลงจำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำกและยงัสง่ผลให้อตัรำสว่นควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั  ในปี 2558 จึงมีค่ำติดลบท ำให้ไม่มีค่ำ
ตวัเลขในกำรค ำนวณ 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทนุ เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำน  โลจิ
สติกส์ อยำ่งชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำร
ขนสง่ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ
เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ อีกทัง้ยังเปิดโดกำสให้บริษัทฯ หำพันธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยและ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพนัธมิตรและเครือข่ำยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประทเศ และ
ตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกัและจะพยำยำมใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ โดยค ำนงึถึงควำมเสีย่งตำ่ง ๆ  ในทกุ ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำม
ไม่แน่นอนในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบักำรก ำหนด
นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนใน
ระดบัประเทศ และภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรี
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนดงักลำ่ว 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยกร  ทพัพะรังสี  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 

72 ปริญญำตรี                
สำขำอตุสำหกรรม  
มหำวิทยำลยัคล๊ำก รัฐแมต
ซำซเูซสต์ สหรัฐอเมริกำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 

Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2541 - ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

 
 

ประธำนบริหำร 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

นำยกสมำคมฯ 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. โคเรีย พำวเวอร์-เอ็กซ์  
 
 
บจก. กรุงเทพ  ซินธิติกส์ 
 
สมำคมมิตรภำพไทย-จีน 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพเชือ้เพลิง 
 
ผลิตยำงสงัเครำะห์ 
 
สมำคม 

2 นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 
-ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 

56 ปริญญำโท   
พฒันำเศรษฐกิจ     
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 

ปริญญำตรี   
ธุรกิจกำรเกษตร     
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 

Director Certification 
Program รุ่น 204 ปี 2558 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2554-2555 
 
 
 

2546-2554 

กรรมกำร 
 
 
 

Assistant 
Managing 
Director 

 
Chief Financial 

Officer 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 
กำรประปำนครหลวง 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ให้เชำ่แบบสญัญำเชำ่ซือ้และ
เชำ่กำรเงิน สญัญำเชำ่
ด ำเนินงำน 
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยสมชำย  ชำญพฒันำ
กร 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

63 ปริญญำตรี   กำรตลำด     
Hong Kong University 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program รุ่น103 ปี 2556 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2538-2541 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
Managing 
Director 
 
Insurance 
Manager 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. กวัลำบำงกอก 
 
 
บจก. คอสโมออยล์  

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
สง่ออก เคมีภณัฑ์ สินค้ำ
อปุโภคบริโภค 
 
ให้เชำ่คลงัน ำ้มนัและสถำนี
บริกำร 
 

4 นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

64 ปริญญำโท  
รัฐประศำสนศำสตร์  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(บญัชี)  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 –ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ที่ปรึกษำประจ ำ 
 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท แกรนด์  คำแนล 
แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
คณะกรรมำธิกำร กำร
เศรษฐกิจ และกำรคลงั    
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำ ทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ตวัแทนจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์  
 
 
 
ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2553 
 

2553 – 2556 
 
 
 

2555 – 2556 
 
 

2553 - 2555 

กรรมกำร 
 
คณะกรรมกำร/
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
ที่ปรึกษำด้ำน
พฒันำฐำนภำษี 
 
รองอธิบดี 

องค์กำรสรุำ 
 
บริษัท ห้องปฏิบตัิกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
กรมสรรพำกร 

องค์กำรสรุำ 
 
หน่วยงำนกระทรวงกำรคลงั 
 
 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
กรมสรรพำกร 

5 นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

51 ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ      
มหำวิทยำลยั อสัสมัชนั 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 
Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 

33.17% -ไมมี่- 2539– ปัจจบุนั 
 
 
 

2552– 2555 
 
 

2537-2552 

กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
กรรมกำร 

 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิ
สติกส์ 
 
บจก.วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติก (ประเทศไทย) 
 
บจก. เอ็นซีแอล   เอเจนซี่ 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ภำยใน
และตำ่งประเทศ 

6 นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

48 ปวส.สถำบนัเทคโนโลยีรำช
มงคล วิทยำเขตบพิตรพิมขุ 
(มหำเมฆ ) 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 

0.95% -ไมมี่- 2539 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำร /       
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Program  รุ่น104 ปี 2556  

7 นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

50 ปริญญำตรี  กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 
 
Director Certification 
Program รุ่น 204 ปี 2558 

0.95% -ไมมี่- 2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

2539-2550 

กรรมกำร /  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซ่ี 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 

8 นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

34 ปริญญำตรี ศลิปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสยำม 
 

0.95% -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 

2550 - 2556 

กรรมกำร/  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
Marketing 
Manager 
 
 
Marketing 
Manager 

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9 นำย กิตติศกัดิ์ สิกขมำน 37 ปริญญำตรี                
สำขำกำรตลำด  
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 
ปริญญำโท                
สำขำกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ  มหำวิทยำลยั
Surrey สหรำชอำณำจกัร 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555-2559 
 

ผู้ชว่ยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจ. เค.เค.เอส. ซินดิเคต 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 

10 นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์

สทุศัน์  
-ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
และบญัชี 

37 ปริญญำตรี สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำชมงคล
กรุงเทพ 
 

ปริญญำตรี  
นิติศำสตร์บณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์หมำวิทยำลยั  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 

ผู้จดักำรแผนก
กำรเงินและบญัช ี

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 

11 น.ส. รัชนี เหลำ่สำครชยั 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 

42 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
ระหวำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
English for Business, 
Sydney Australia 
 
Company Secretary 
ProgramCSP รุ่น 
60/2014) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั 
 
 

 
2554-2557 

 
 

2546 - 2552 

เลขำนกุำรบริษัท 
 
 

 
เลขำนกุำร
ผู้บริหำร 

 
เลขำนกุำร
ผู้บริหำร 

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
บจ. ญำฟริโร่ (ประเทศไทย)  
 
 
Pacific Worldwide 
Transport Ltd. 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ขำยปลีกนำฬิกำและ
เคร่ืองประดบั 
 
ตวัแทนสง่สินค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  
โลจิสติกส์ 
จ ากัด 

(มหาชน) 

NCL INTER 
LOGISTICS 

(S) PTE. 
LTD. 

บริษัท เล
เจนด์ ชิปป้ิง  
(ไทยแลนด์) 

จ ากัด 

LEGACY  
ASIA 

CAPITAL  
PTE. LTD. 

บริษัท เอส 
เอส เค 
อินเตอร์  
โลจิสติกส์ 
จ ากัด 

บริษัท เกรซ 
วอเทอร์ 
เมด จ ากัด 

บริษัท 
กรุงเทพ ซิน

ธิติกส์ 

บริษัท โค
เรีย พาว
เวอร์ เอกซ์ 

จ ากัด 

บริษัท กัว
ลาบางกอก 

จ ากัด 

บริษัท 
แกรนด์ 
คาแนล
แลนด์ 
จ ากัด 

(มหาชน) 
1. นำยกร                       ทพัพะรังสี C, I, D      C, D CEO, D   
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด AC, I, D          
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร AC, I, D        D  
4. นำงจิตรมณี               สวุรรณพลู* AC, I, D         AC, I, D 
5. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ CEO, D, X D D D  D     
6. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต M, D, X          
7. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม M, D, X D D        
8. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้ M, D, X          
9. นำยกิตติศกัดิ์             สิกขมำน M          
10. นำงสำวดวงสมร         ศภุศกัดิ์สทุศัน์ M  D   D     

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ  CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     M = ผู้บริหำร      D = กรรมกำร     I = กรรมกำรอิสระ   X = กรรมกำรบริหำร 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแกก่รรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัตำ่งๆ ของบริษัทท่ีคณะกรรมกำรต้องกำรทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูต้องสม ่ำเสมอ รวมถึง
กำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในข้อก ำหนดกฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่คณะกรรมกำร 

2. จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิตำ่งๆ 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีก ำกบับริษัทตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 

5. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเร่ืองอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุประกำศก ำหนด 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่นๆ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร NCL INTER LOGISTICS (S) 

PTE. LTD. 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้  
(ไทยแลนด์) จ ำกดั 

LEGACY  ASIA CAPITAL  
PTE. LTD. 

บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์  
โลจิสตกิส์ จ ำกดั 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

1. นำยกร                       ทพัพะรังสี      
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด      
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร      
4. นำงจิตรมณี               สวุรรณพลู*      
5. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ D D D  D 
6. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต      
7. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม D D    
8. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้      
9. นำยกิตติศกัดิ์             สิกขมำน      
10. นำงสำวดวงสมร         ศภุศกัดิ์สทุศัน์  D   D 
11. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์    CEO , D  
12. MR. MARC               CHENG CHEE OOI CEO     
13. MR. THAN                CHUNG KIAT  CEO , D CEO , D   
14. MR. TEO                   ENG THYE  D D   
15. นำงสำววำสนำ            เสือกลิ่นศกัดิ ์    D  
16. นำยธงชยั                    ปำมิ     D , M 
17. นำยฑิตถำกร               เศรษฐพงศ์     D , M 

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     M = ผู้บริหำร      D = กรรมกำร      
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เอกสารแนบ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกดั โดยมี นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ 
ต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกดั และ ต ำแหนง่ที่ปรึกษำด้ำนบญัชี ระบบบญัชี และภำษี
อำกร บริษัท ท่ีปรึกษำ กฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกดั ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและตรวจสอบภำยใน
กว่ำ 20 ปี ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำ
ตรวจสอบภำยในแล้ววำ่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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นางสาววรรณา เมลืองนนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน     
 
ปี 2537 – ปัจจบุนั   บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั กรรมกำรผู้จดักำร 

ด้ำนตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภำยใน 
ตรวจสอบบญัชีบริกำรด้ำนที่ปรึกษำ งำนตรวจสอบ
เพื่อ Due Diligence 

ปี 2536 – ปัจจบุนั บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกดั ที่ปรึกษำด้ำนบญัชี ระบบบญัชี และภำษีอำกร  
ตลุำคม 2554 – 
ตลุำคม 2556 

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2536 บริษัท กิจพร จ ำกดั (ธุรกิจค้ำสง่ออกข้ำว) ผู้จดักำรบญัชี 
ปี 2534 – 2535 บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั ด้ำนตรวจสอบบญัชีและวำงระบบบญัชี 
ปี 2533 – 2534 บริษัท คเูปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จ ำกดั ด้ำนตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา    
 
ปี 2537 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจบณัฑิต   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปี 2534 ประกำศนียบตัรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปี 2533 ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปี 2529 โรงเรียนรำชินี  
 
ประกาศนียบัตร 

o กำรอบรมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ รุ่นท่ี 3/56 
โดยคณุสวุิมล กลุำเลศิ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

o กำรอบรมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 3/55 
โดยคณุสวุิมล กลุำเลศิ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

o กำรอบรมเชิงปฎิบัติกำร (Workshop) กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแบบ COSO-ERM ของแต่ละ
ระบบงำน (ธนัวำคม 2554) 

o หลักสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee Program –ACP รุ่นที่ 42 – 2013 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

o หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่  99 – 2012 โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4170 
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ผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  
 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

o บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ที.เอ็ม.ซี อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ยเูรกำ ดีไซน์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท (มหำชน) อ่ืน ๆ  
o บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สำมมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สยำม อมำโก้ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท เพำเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                      บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                 เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

 



 

                                                                                      บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2559 (56-1)                                                                 เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
-  ไมม่ี - 
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