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- สรุปขอ้สนเทศ - 
บรษิทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ั�นแนล โลจสิตกิสจํ์ากดั (มหาชน) (“NCL”) 

 
ที�ต ั*งสํานกังานใหญ ่ 56/9-10 ซอยตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี

กรุงเทพฯ10600 โทรศพัท ์(662) 473-7351 โทรสาร (662) 473-7374 
 
ที�ต ั*งสํานกังานสาขา สาขาสรุาษฎรธ์านี 
 2/4 ถนนตาปีเจรญิ ตําบลทา่ขา้ม อําเภอพุนพนิ  จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84130 
 สาขาสงขลา 
 638/10 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 90110 
ชื�อเว็บไซด ์   www.nclthailand.com 
 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมืJอวนัทีJ 11 พฤศจกิายน 2557 (เริJมซืLอขายวนัทีJ 11 พฤศจกิายน 2557) 
 
ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หุน้สามัญ 420,000,000 หุน้ มลูคา่ทีJตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวม 105,000,000 บาท 
 (บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญเพิJมทนุตอ่ประชาชน 95,000,000 หุน้) 
 
ทนุของบรษิทั ณ วนัทีJ 11 พฤศจกิายน 2557 (วนัทีJเริJมซืLอขาย) 
 ทนุชาํระแลว้   105.00 ลา้นบาท หุน้สามัญ 420 ลา้นหุน้  
 
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 
ราคาเสนอขาย 1.80 บาทตอ่หุน้ (มลูคา่ทีJตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 

 
วนัที�เสนอขาย ระหวา่งวนัทีJ 3-5 พฤศจกิายน 2557 (รวม 3 วนัทําการ) 
 
วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิเพิ�มทนุ  
 

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ จํานวนเงนิ (ลา้นบาท) ระยะเวลาใชเ้งนิโดยประมาณ 
1. ลงทนุซืLอรถบรรทกุหัวลาก-หางลาก 70 ภายใน 1 ปี 
2. ชาํระคนืหนีLสถาบนัการเงนิ 51 ภายใน 1 ปี 
3. ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 50 ภายใน 1 ปี 

รวม 171  

 

การจดัสรรหุน้สว่นเกนิ       -ไมม่-ี  

 

ประเภทกจิการและลกัษณะการดําเนนิงาน 

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ลักษณะการใหบ้รกิารของบรษัิทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลัก คอื การใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหว่างประเทศและการ
ใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่การใหบ้รกิารมรีายละเอยีด ดงันีL 

1) การใหบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การเป็นผูบ้รหิารจัดการใหเ้กดิการเคลืJอนยา้ยสนิคา้จากจุดขน
ถ่ายสนิคา้เพืJอสง่ออกจากประเทศไทยไปสูยั่งจุดหมายปลายทางในประเทศตา่ง ๆ กวา่ 180 ประเทศซึJงครอบคลมุ
ทกุเสน้ทางการคา้หลักทัJวโลก และการเป็นผูบ้รหิารจัดการการเคลืJอนยา้ยสนิคา้จากประเทศต่าง ๆ มาสูจุ่ดขนถ่าย
สนิคา้เขา้ประเทศ ซึJงบรษัิทมกีารใหบ้ริการจัดการขนส่งทั Lงทางทะเลและทางอากาศ โดยบริษัทเป็นผูใ้หบ้รกิาร
จัดการขนสง่ประเภททีJไม่มเีรือหรือเครืJองบนิเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรอืหรอืเครืJองบนิรวมทั Lงตูค้อนเทน
เนอรจ์ากผูป้ระกอบการขนสง่อันไดแ้ก่ บรษัิทเรือหรือสายการบนิเพืJอใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ นอกจากนีL บรษัิทยังไดม้ี
การประสานงานกบัพันธมติรในประเทศตา่ง ๆ เพืJอใหส้ามารถใหบ้รกิารเคลืJอนยา้ยสนิคา้จากทา่เรอืหรอืสนามบนิใน
ต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางทีJอยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นัLนไดอ้กีดว้ย การใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหว่าง
ประเทศของบรษัิทสามารถแบง่ตามวธิกีารขนสง่ไดด้งันีL   

1.1) การจัดการขนสง่ระหว่างประเทศทางทะเล : เป็นการขนสง่ทีJเหมาะสําหรับลกูคา้ทีJตอ้งการขนสง่สนิคา้ทีJมี
ปรมิาณมาก และไม่ตอ้งการระยะเวลาขนสง่ทีJรวดเร็วมากนัก ปัจจุบันบรษัิทมกีารใหบ้รกิารจัดการขนสง่ทาง
ทะเลครอบคลมุทั Lง 5 ทวปี ไดแ้ก ่ ยโุรป, อเมรกิา, เอเชยี, ออสเตรเลยี และแอฟรกิา ซึJงครอบคลมุทา่เรอืหลัก
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ของเขตการคา้สําคัญในกลุม่ประเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถว้นรวมกว่า 180 แห่ง สําหรับการขนสง่สนิคา้ทาง
ทะเลสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

• การขนสง่แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Full Container Load: FCL) เหมาะสาํหรับลกูคา้ทีJมปีรมิาณสนิคา้
ทีJมากพอทีJจะเช่าตูค้อนเทนเนอร์ทั Lงตู ้เพืJอบรรจุส ินคา้ของลูกคา้นัLน ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่
จําเป็นตอ้งไปร่วมแบ่งใชตู้ค้อนเทนเนอรก์ับลูกคา้รายอืJน ๆ โดยบรษัิทจะใหบ้รกิารจัดหาตูค้อนเทน
เนอรข์นาดต่าง ๆ ทีJเหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและขอ้กําหนดทีJลกูคา้ตอ้งการ, จัดการ
ดา้นเอกสารพธิกีารศลุกากร รวมถงึเป็นตวัแทนในการออกสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้  

• การขนสง่แบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Less than Container Load: LCL) เหมาะสําหรับกลุม่ลกูคา้ทีJ
มสีนิคา้ไม่มากพอทีJจะเชา่ตูค้อนเทนเนอรเ์พืJอบรรจุสนิคา้ของตนเองเพยีงรายเดยีวได ้โดยบรษัิทจะ
ใหบ้รกิารรับสนิคา้จากลกูคา้แตล่ะรายมารวมกันและจัดสรรพืLนทีJในการบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ีJจอง
ไว ้ซึJงบรษัิทจะคํานวณพืLนทีJและจัดวางสนิคา้ใหเ้หมาะสมกับลักษณะของสนิคา้และขอ้กําหนดของ
ลกูคา้แตล่ะราย ทั LงนีL เนืJองจากลกูคา้สว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีJอยู่ในธุรกจิใหบ้รกิารจัดการ
ขนสง่สนิคา้เชน่เดยีวกบับรษัิท จงึสามารถดําเนนิการเรืJองเอกสารพธิกีารศลุกากรไดเ้อง 

1.2) การจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศทางอากาศ : เป็นวธิกีารขนสง่ระหวา่งประเทศทีJรวดเร็ว ใชร้ะยะเวลาในการ
เคลืJอนยา้ยสนิคา้ไปสูจุ่ดหมายปลายทางทีJสั Lนกว่าการขนสง่ทางทะเล แต่มตีน้ทุนทีJสงูกว่า จงึเหมาะสําหรับ
การขนสง่สนิคา้ทีJมอีายุในการเก็บรักษาสั Lนหรอืตอ้งการรักษาอณุหภูม,ิ สนิคา้ทีJมูลคา่สงูหรอืตอ้งการการดแูล
เป็นพิเศษ รวมทั Lงสนิคา้ทีJตอ้งการความรวดเร็วในการจัดส่งซึJงมีนํLาหนักและปริมาณไม่มากนัก สําหรับการ
ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทีJตอ้งการบรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศทางอากาศนีL บรษัิทจะใหบ้รกิารจัดหาสายการบนิตาม
ตารางเวลาและขอ้กําหนดทีJลูกคา้ตอ้งการ, จัดการดา้นเอกสารพธิกีารศุลกากร รวมถงึเป็นตัวแทนในการออก
สนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้  ปัจจุบันบริษัทสามารถใหบ้ริการจัดการขนส่งทางอากาศรวมแลว้กว่า 180 ประเทศ
เชน่เดยีวกนั     

1.3) บริการอืJน ๆ  : บริษัทมีการใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ทีJเกีJยวขอ้ง ตลอดจนการเป็น
ตัวแทนในการออกสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ซึJงการดําเนินการดังกล่าวตอ้งอาศัยผูท้ีJมีความเชีJยวชาญดา้นพิธกีาร
ศุลกากรและกฎระเบยีบเกีJยวกับการนําเขา้-ส่งออก นอกจากนีL เพืJอเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ใหค้รบวงจร ในปี 2557 บรษัิทจงึเริJมใหบ้รกิารดา้นคลังสนิคา้ โดยจัดหาคลังสนิคา้ทีJเหมาะสมกับสนิคา้
และขอ้กําหนดของลูกคา้  รวมถงึใหบ้รกิารในการจัดการระบบบรหิารสนิคา้ทีJอยู่ในคลังแกลู่กคา้อกีดว้ย โดย
ปัจจบุนับรษัิทมคีลงัสนิคา้เพืJอใหบ้รกิาร 1 แหง่ทีJเขตปลอดอากรวนิโคสท ์ถนนบางนา-ตราด ก.ม.52 ตําบลทา่
ขา้ม อําเภอบางปะกง จังหวดั 

  
 ปัจจุบนั บรษัิทมสีํานักงานทีJใหบ้รกิารจัดการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 2 แหง่ ไดแ้กท่ีJสํานักงานใหญข่องบรษัิท
ในกรุงเทพ และสํานักงานสาขาทีJอําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

2) การใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ บรษัิทเริJมใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหัวลากและหางลากในปี 
2554 เพืJอเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารแกลู่กคา้ทีJใชบ้รกิารจัดการขนสง่ระหว่างประเทศกับบรษัิท ปัจจุบัน
บรษัิทมรีถบรรทกุหัวลากจํานวน 50 คัน และมหีางรถสําหรับตอ่กับรถบรรทกุหัวลากเพืJอขนสนิคา้จํานวน 98 หาง 
โดยหางลากของบรษัิทมทีั Lงแบบกา้งปลาซึJงออกแบบมาสําหรับใชว้างตูค้อนเทนเนอร์ และแบบพืLนเรยีบทีJสามารถ
ใชว้างตูค้อนเทนเนอรห์รอืวางสนิคา้โดยตรงบนหางลาก  โดยบรษัิทมจีดุใหบ้รกิารรับขนสง่สนิคา้ในประเทศ ดงันีL 

• จดุบรกิารสรุาษฎรธ์าน ี: ตั Lงอยูท่ีJอําเภอพุนพนิ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีมกีารใหบ้รกิารการขนสง่ทั Lงระยะทาง
ใกลแ้ละระยะทางไกล โดยการขนสง่ระยะทางใกลจ้ะใชเ้วลาในการขนสง่ไม่เกนิ 1 วันไดแ้ก ่ การรับสนิคา้
จากโรงงานใน จ.สรุาษฎรธ์านเีพืJอนําไปสง่ยังทา่เทยีบเรอืหรอืสถานรีถไฟในเขตจังหวัดเดยีวกัน หรอืนําไป
สง่ทีJทา่เรอืในเขตภาคใต ้เชน่ ทา่เรอืภเูก็ต สาํหรับการขนสง่ระยะทางไกลจะใชเ้วลาในการขนสง่เกนิกวา่ 1 
วัน ไดแ้ก่ การขนสง่สนิคา้จากโรงงานใน จ.สรุาษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอืJน ๆ และรับสนิคา้
จากจังหวดัปลายทางหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกลบัมาสง่ยังจังหวดัในเขตภาคใต ้

• จุดบรกิารแหลมฉบงั : ตั Lงอยู่ทีJอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมกีารใหบ้รกิารขนสง่ทั Lงแบบ
ระยะทางใกล ้ไดแ้ก ่การนําตูค้อนเทนเนอรเ์ปลา่ไปรับสนิคา้ทีJโรงงานในเขตแหลมฉบัง และนําสนิคา้จาก
โรงงานมาสง่ทีJท่าเรือแหลมฉบัง และแบบระยะทางไกลโดยการนําตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไปรับสนิคา้ใน
จังหวดัแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกแลว้นําสนิคา้กลบัมาสง่ทีJทา่เรอืแหลมฉบงั 

• จุดบรกิารอื�นๆ : นอกจากจุดใหบ้รกิารทั Lง 2 แห่งดังกลา่วนีLแลว้ ภายในปี  2558 บรษัิทยังมแีผนทีJจะเปิด
จุดใหบ้ริการรับส่งสนิคา้อีก 2 แห่ง ไดแ้ก่ จุดใหบ้ริการทีJจังหวัดสงขลา เพืJอใหบ้ริการรับส่งสนิคา้ใน
เสน้ทางระหวา่งทา่เรอืแหลมฉบงัและทา่เรอืสงขลาหรอืทา่เรอืปีนัง และจุดใหบ้รกิารทีJจังหวัดอดุรธานี เพืJอ
ใหบ้รกิารรับสง่สนิคา้ในเสน้ทางระหวา่งทา่เรอืแหลมฉบงัและจังหวดัอดุรธาน ี  
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โครงสรา้งรายได ้
หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภทรายได ้ 2554 2555 2556  2557 (ม.ค.-ม.ิย.) 
 ลา้นบาท  รอ้ยละ ลา้นบาท  รอ้ยละ ลา้นบาท  รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร         
1.   การจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ         
1.1.  ทางเรอื 446.16 87.24 617.57 84.85 798.09 85.27 408.04 83.53 
1.2.  ทางอากาศ 49.39 9.66 44.89 6.17 12.21 1.30 6.77 1.38 
1.3. บรกิารอืJน ๆ 3.58 0.70 2.36 0.32 1.07 0.11 1.02 0.21 
     รวมรายไดจ้ากบรกิารจัดการขนสง่ระหวา่ง
ประเทศ 

499.13 97.60 664.82 91.34 811.38 86.69 415.83 85.12 

2.   การขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก 8.20 1.60 61.44 8.44 117.87 12.59 68.86 14.10 
รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 507.33 99.20 726.26 99.78 929.25 99.29 484.69 99.21 
รายไดอ้ื�น 4.07 0.80 1.59 0.22 6.66 0.71 3.80 0.79 

รายไดร้วม 511.40 100.00 727.85 100.00 935.91 100.00 488.49 100.00 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
ธุรกจิบรกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารจัดการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทั Lงทางเรอืและทางอากาศ โดยกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของบรษัิท
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 

บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารจัดการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศทั Lงทางเรอืและทางอากาศ โดยกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย
ของบรษัิทสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 

1. กลุม่ผูป้ระกอบการเพืJอการสง่ออกและนําเขา้ (Exporter ,Importer) ซึJงไดแ้กโ่รงงานต่าง ๆ ทีJเป็นผูผ้ลติสนิคา้ 
(Manufacturer) รวมถงึผูป้ระกอบการทีJเป็นผูค้า้และจัดจําหน่ายสนิคา้ตา่ง ๆ (Trader, Distributor) ตัวอย่างเชน่  
ผูค้า้ขา้ว, ยางพารา, ยางรถยนต ์และสนิคา้อปุโภคบรโิภคต่าง ๆ เป็นตน้  ซึJงลกูคา้กลุ่มนีLมักมปีรมิาณสนิคา้ทีJจะ
ขนสง่มากพอทีJจะเชา่ตูค้อนเทนเนอรท์ั Lงตูเ้พืJอบรรจุสนิคา้ของตนเองเพียงรายเดยีวได ้โดยกลุม่ลกูคา้ดังกลา่วมักมี
การใชบ้รกิารจัดการขนสง่ทางทะเลแบบ FCL เป็นหลัก สําหรับลกูคา้ในกลุม่นีL จะอยู่ภายใตก้ารดแูลของ “แผนก
ใหบ้รกิารบรหิารและจัดการขนสง่และพธิกีารกรมศลุกากร (FF)” ซึJงอัตราการเตบิโตของลกูคา้ในกลุม่นีLจะขึLนอยู่กับ
การเตบิโตของธรุกจิของลกูคา้แตล่ะราย ทั LงนีL ลกูคา้ของบรษัิทนัLนกระจายอยู่ในกลุม่ธุรกจิตา่งๆ ทั LงธุรกจิทีJเกีJยวขอ้ง
กบัภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม   

2. กลุม่ผูใ้หบ้รกิารจัดการขนสง่สนิคา้ (Freight Forwarder) ลูกคา้กลุม่นีLเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีJทําธุรกจิใหบ้รกิาร
จัดการขนสง่เชน่เดยีวกันกับบรษัิท แตม่ปีรมิาณการจัดสง่สนิคา้ไม่มากพอทีJจะเชา่ตูค้อนเทนเนอร์ไดท้ั Lงตูไ้ด ้กลุ่ม
ลกูคา้ดังกลา่วจงึมักใชบ้รกิารขนสง่ทางทะเลแบบ LCL กับบรษัิท สําหรับลกูคา้ในกลุม่นีLจะอยู่ภายใตก้ารดแูลของ 
“แผนกใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC)” ซึJงการเตบิโตของลกูคา้ในกลุม่นีLจะขึLนอยู่กับ
การเตบิโตของปรมิาณการสง่ออก-นําเขา้สนิคา้ของประเทศไทย ซึJงจะสง่ผลใหธุ้รกจิของผูรั้บจัดการขนสง่รายย่อย
ซึJงเป็นลกูคา้และพันธมติรทางการคา้ของบรษัิทเตบิโตไปดว้ย 

Exporter/Importer 

Freight Forwarder 

Manufacturer 

Agent Agent 

Agent 
Agent 

Agent 

 
 

 
ธุรกจิบรกิารขนสง่ในประเทศ  
     บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ภายในประเทศดว้ยรถบรรทกุหัวลากและหางลากเพืJอใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ ซึJง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจนีLไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั LงทีJเป็นโรงงานผลิตสินคา้ 
(Manufacturer) หรอืผูค้า้และผูจั้ดจําหน่ายสนิคา้ (Trader, Distributor) ทีJมกีารขนสง่สนิคา้ไปยังจุดหมายปลายทางตา่งๆ 
ในประเทศ ตัวอย่างเชน่ ผูค้า้ขา้ว,  ยางพารา, ผูจั้ดจําหน่ายเครืJองดืJม, ผูค้า้วัสดกุอ่สรา้ง เป็นตน้ โดยลกูคา้ในกลุม่นีLจะอยู่
ภายใตก้ารดแูลของ “แผนกใหบ้รกิารขนสง่และขนถา่ยสนิคา้ทางบก (Truck)” สําหรับอัตราการเตบิโตของลกูคา้ในกลุม่นีL จะ
ขึLนอยูก่บัการเตบิโตของธรุกจิของลกูคา้แตล่ะราย 

แผนภาพแสดงสัดสว่นรายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้แตล่ะกลุม่ 

55 – 65% 

30 – 35% 

10 – 15% 
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ชอ่งทางการจําหนา่ย 
     บรษัิทใชช้อ่งทางการจัดจําหน่ายทั Lงทางตรงและทางออ้ม โดยชอ่งทางการจําหน่ายทางตรงไดแ้กก่ารตดิตอ่กับลูกคา้

โดยตรงผ่านทางเจา้หนา้ทีJฝ่ายการตลาดและเวปไซต ์www.nclthailand.com ของบรษัิท โดยบรษัิทมีการแบ่งสว่นงาน
ออกเป็น 3 สว่นตามกลุม่ของลกูคา้เพืJอทําหนา้ทีJตดิตามขา่วสารและนําเสนอบรกิารทีJสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ลกูคา้ในแต่ละกลุ่มใหไ้ดม้ากทีJสดุ ซึJงประกอบดว้ย แผนกใหบ้รกิารบรหิารและจัดการขนสง่และพธิกีารกรมศุลกากร (FF), 
แผนกใหบ้รกิารขนส่งและกระจายสนิคา้ระหว่างประเทศ (NVOCC) และแผนกใหบ้รกิารขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ทางบก 
(Truck) โดยเจา้หนา้ทีJฝ่ายการตลาดและการขายจะเป็นผูทํ้าหนา้ทีJตดิต่อกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทั Lงทางโทรศัพทแ์ละการนัด
หมายเขา้พบเพืJอนําเสนอบรกิาร  
       บรษัิทมชีอ่งทางการจัดจําหน่ายทางออ้มจากการแนะนําของลกูคา้เดมิทีJเคยใชบ้รกิารกับบรษัิท และจากการแนะนําของ
พันธมติรทางการคา้ของบรษัิท ซึJงไดแ้ก ่เอเย่นตข์องบรษัิทซึJงเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิจัดการขนสง่ในประเทศตา่ง ๆ โดย
เอเย่นตเ์หลา่นีLจะทําหนา้ทีJเป็นผูป้ระสานงานในการบรกิารจัดการการขนสง่ในเขตประเทศทีJตนดแูลใหแ้กบ่รษัิท และในทาง
กลบักนัก็จะแนะนําหรอืมอบหมายใหบ้รษัิทเป็นผูด้แูลลกูคา้ของเอเยน่ตด์งักลา่วในการบรกิารจัดการขนสง่ในเขตประเทศไทย 
ปัจจุบันบรษัิทมกีารจัดทําบันทกึขอ้ตกลงทางธุรกจิกับเอเย่นตร์วมประมาณ 80 ราย ในทัJวโลก ซึJงการแนะนําลกูคา้ใหม่ของ
เอเยน่ตเ์หลา่นีLนับเป็นชอ่งทางการจัดจําหน่ายทีJสาํคญัอกีชอ่งทางหนึJงของบรษัิท  
          นอกจากช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรงและทางออ้มดังทีJกล่าวขา้งตน้แลว้นัLน ทางบริษัทยังมีช่องทางการ
ประชาสมัพันธใ์หคู้่คา้และลูกคา้รูจั้กบรษัิทโดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมตา่งๆ ทั Lงในประเทศและต่างประเทศ ซึJง
ไดแ้ก่ สมาคมหอการคา้ไทย, สมาคมชปิปิL งแห่งประเทศไทย, สมาคมขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิส ์และ World Cargo 
Alliances : WCA อกีดว้ย 
 
การจดัหาบรกิาร 

การจดัหาและแหลง่ที�มาของบรกิาร 

ธุรกจิรบัจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

ระวางเรอืหรอืเครืJองบนิ 

บรษัิทมกีารจัดหาระวางเรอืหรอืเครืJองบนิจากผูป้ระกอบการในประเทศเป็นหลัก คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ย
ละ 70-75 ของตน้ทุนคา่ระวางรวม ซึJงตน้ทนุดังกลา่วจะมกีารจ่ายชําระใหแ้กผู่ป้ระกอบการขนสง่โดยตรงเป็นสกุล
เงนิบาท ในแต่ละปีบรษัิทมกีารจัดหาระวางเรอืหรอืเครืJองบนิจากผูป้ระกอบการขนสง่รวมแลว้กวา่ 300 ราย ทั LงนีL 
จากการทีJบรษัิทมกีารจองระวางเรือหรือเครืJองบนิอย่างสมํJาเสมอ จงึสามารถเจรจากับผูใ้หบ้รกิารขนสง่ในการขอ
กําหนดราคาคา่ระวางลว่งหนา้ในชว่งระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วนั  

สําหรับในบางกรณีทีJบรษัิทจะตอ้งใหบ้รกิารจัดการการขนสง่ในเขตต่างประเทศ บรษัิทจะประสานงานกับ
เอเยน่ตซ์ึJงเป็นพันธมติรในประเทศตา่ง ๆ ใหเ้ป็นผูช้ว่ยดําเนนิการให ้ดังนัLน ตน้ทนุคา่ระวางในสว่นของการใหบ้รกิาร
ในตา่งประเทศทีJมกีารใหบ้รกิารโดยใชเ้อเย่นตนั์Lน จะมกีารจ่ายชําระเป็นสกลุเงนิตา่งประเทศ โดยเอเย่นตจ์ะเรียก
เก็บคา่ระวางและคา่บรกิารตา่ง ๆ สาํหรับการทีJบรษัิทใชบ้รกิารเอเยน่ตใ์นการชว่ยจัดการการขนสง่ดังกลา่ว ซึJงตน้ทนุ
คา่ระวางทีJมกีารจา่ยชาํระเป็นสกลุเงนิตา่งประเทศนัLนคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 20-25 ของตน้ทนุคา่ระวางรวม
ของบรษัิท  

 
เอเยน่ต ์(Agent) 

เอเย่นตข์องบริษัทนัLนไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในธุรกจิจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ ซึJงจะทําหนา้ทีJเป็นผู ้
ประสานงานในการบรกิารจัดการการขนสง่ในเขตประเทศทีJตนดแูลใหแ้กบ่รษัิท รวมถงึเป็นผูช้ว่ยเก็บคา่บรกิารใหแ้ก่
บรษัิทในกรณีทีJลกูคา้ของบรษัิทระบใุหม้กีารเรยีกเก็บคา่บรกิารทีJปลายทางในตา่งประเทศ ปัจจุบันบรษัิทมกีารจัดทํา
บนัทกึขอ้ตกลงทางธรุกจิกบัเอเยน่ตร์วมประมาณ 80 ราย ซึJงพรอ้มชว่ยดแูลการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ของบรษัิทในเขต
ประเทศตา่งๆ กวา่ 180 ประเทศทัJวโลก ในการจ่ายชําระตน้ทนุคา่ระวางรวมทั Lงตน้ทนุคา่บรกิารของเอเย่นตเ์หลา่นีL 
จะมกีารจา่ยชาํระเป็นสกลุเงนิตา่งประเทศ  

นโยบายในการคัดเลอืกเอเยน่ต ์
1. มสีถานะเป็นนติบิคุคล โดยสามารถแสดงเอกสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. เป็นนติบิคุคลทีJกอ่ตั Lงมาแลว้อย่างนอ้ย 1 ปี หรอืสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มปีระสบการณ์ในการเป็น

เอเยน่ตม์ากอ่น โดยสามารถสอบทานหรอือา้งองิขอ้มูลการทํางานไดจ้ากเอเยน่ตท์ีJเป็นพันธมติรทาง
การคา้กับบรษัิท 

3. เป็นสมาชกิของ WCA หรอืองคก์รหรอืสมาคมทีJไดรั้บการยอมรับในระดับสากล หรอืไดรั้บการแนะนํา
จากเอเยน่ตท์ีJเป็นพันธมติรทางการคา้ของบรษัิท  

4. ยนิยอมทีJจะทําสญัญาอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรตามรูปแบบทีJบรษัิทกําหนด หรอืตามรูปแบบของ
เอเยน่ตแ์ตต่อ้งมสีาระสาํคัญเทยีบเทา่กับ  Agency Agreement ของบรษัิท  พรอ้มแสดงเอกสาร
ประกอบ เชน่ หนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท (Corporate Registration) และสําเนาพาสปอรต์ของผูม้ี
อํานาจลงนามของเอเยน่ต ์เป็นตน้ 

5. Agency Agreement จะตอ้งลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของเอเยน่ตเ์ทา่นัLน 
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ธุรกจิขนสง่ในประเทศ 
 รถบรรทกุหัวลากและหางลาก 

 บรษัิทมกีารจัดหารถบรรทกุหัวลากและหางลากทั LงจากการซืLอรถใหมจ่ากตัวแทนจําหน่ายของผูผ้ลติ
รถบรรทกุโดยตรง โดยในกรณีทีJเป็นการซืLอรถทีJเคยผา่นการใชง้านมาแลว้นัLน บรษัิทจะดําเนนิการตรวจสอบสภาพ
รถและอายกุารใชง้านกอ่นตดัสนิใจซืLอ ทั LงนีL รถบรรทกุหัวลากของบรษัิททกุคนัมกีารทําประกนัภัยชั Lน 1 และ
ประกนัภัยสนิคา้ทีJรับขนสง่ ซึJงมทีนุประกนัภัยมลูคา่สงูกวา่ความเสยีหายทีJอาจจะเกดิขึLน 
 
นํLามัน 

 ในชว่งระยะปี 2554-2556 บรษัิทมกีารจัดหานํLามันจากผูค้า้ทัJวไปโดยบรษัิทจะสัJงซืLอนํLามัน 1 – 2 สปัดาห์
ต่อครัLง มาเก็บสํารองไวท้ีJคลังนํLามันซึJงตั Lงอยู่ทีJจุดใหบ้ริการจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ด ี
นับตั Lงแตเ่ดอืนมถิุนายน ปี 2557 บรษัิทไดม้กีารยกเลกิระบบการซืLอนํLามันมาสํารองไวท้ีJจุดบรกิารของบรษัิท และ
เปลีJยนมาใชบ้รกิารระบบ “Fill &Go” กับผูป้ระกอบการนํLามันรายใหญ่รายหนึJง โดยระบบดังกลา่วเป็นระบบทีJควบคมุ
ใหร้ถบรรทุกหัวลากของบรษัิทจะตอ้งเตมินํLามันเฉพาะทีJสถานีบรกิารทีJกําหนดเทา่นัLน ในสว่นของการจัดการความ
เสีJยงจากความผันผวนของราคานํLามันดเีซลซึJงเป็นเชืLอเพลงิหลักนัLน บรษัิทมกีารกําหนดราคาค่าบรกิารกับลกูคา้
โดยกําหนดเป็นขั LนบนัไดซึJงแปรผันตามระดบัราคานํLามัน  

ผูป้ระกอบการรถบรรทกุหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract) 

 ตน้ทนุการวา่จา้งผูป้ระกอบการขนสง่รถบรรทกุหัวลาก-หางลากรายอืJน (Sub-Contract) เกดิขึLนจากการทีJ
ในบางชว่งเวลารถของบรษัิทไม่เพยีงพอทีJจะใหบ้รกิารแกล่กูคา้หรอืไม่คุม้ทีJจะดําเนินการเอง บรษัิทจะมกีารตดิต่อ
หาผูป้ระกอบการรายอืJนทีJเป็นพันธมติรทางการคา้ใหม้าชว่ยรับงานต่อไป (Sub-contract) โดยปัจจุบันบริษัทมี
พันธมติรทางการคา้ทีJมกีารทําขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรประมาณ 10 ราย  

พนักงานขับรถ 

 บรษัิทมกีารจัดหาพนักงานขับรถโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรของบรษัิทโดยพนักงานขับรถของ
บรษัิทจะไดรั้บค่าตอบแทนทั Lงแบบรายเดอืนและคา่เบีLยเลีLยง รวมถงึมกีารรับประกันรายไดข้ั LนตํJา ปัจจุบันบรษัิทมี
พนักงานขับรถรวมประมาณ 35-40 คน ซึJงโดยทัJวไปจํานวนพนักงานขับรถของบรษัิทจะนอ้ยกว่าจํานวนรถทีJมไีว ้
ใหบ้รกิารเนืJองจากบรษัิทจะตอ้งสํารองรถบรรทกุสว่นหนึJงไวส้ําหรับใชท้ดแทนรถทีJเขา้ซอ่มบํารุงตามแผน และตอ้ง
สาํรองรถไวส้าํหรับลกูคา้ทีJตอ้งการใหท้ิLงรถไวเ้นืJองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการบรรทกุสนิคา้  

 ทั LงนีL เนืJองจากบรษัิทมคีูค่า้และพันธมติรทางการคา้ทีJหลากหลาย สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่กีารพึJงพงิคูค่า้รายใด
เป็นสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 30 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารในแตล่ะปี โดยบรษัิทมกีารใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบการขนสง่
ทางเรอืในสดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวมในปี 2556 เป็นจํานวน 1 ราย คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 10.70 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม สาํหรับในชว่ง 6 เดอืนแรก ปี 2557 บรษัิทไมม่กีารใชบ้รกิารจากคูค่า้รายใด
ในสดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

 ภาพรวมธุรกจิโลจสิตกิส ์

โลจสิตกิสนั์บเป็นปัจจัยสําคัญตอ่การลดตน้ทนุและเพิJมกําไรใหก้ับธุรกจิโดยกระบวนการโลจสิตกิสนั์Lนคล
อบคลุมตั Lงแต่กจิกรรมดา้นการขนสง่และเคลืJอนยา้ยปัจจัยการผลติมาสูโ่รงงาน, การเก็บรักษาปัจจัยการผลติและ
สนิคา้ทีJผลติได ้และการสง่สนิคา้ทีJผลติไดก้ระจายไปสูผู่บ้รโิภค ในปี2555 ตน้ทนุโลจสิตกิสร์วมของประเทศไทยมี
มลูคา่ประมาณ 1,711 พันลา้นบาทหรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 14.3 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ โดย
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลัก คอื ตน้ทุนค่าขนส่งสนิคา้เป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 50, ตน้ทุนการเก็บรักษา
สนิคา้เป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 40 และตน้ทุนดา้นการบริหารจัดการโลจสิตกิสเ์ป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 10 
ของตน้ทนุโลจสิตกิสร์วม  

สาํหรับ “การบรหิารจัดการโลจสิตกิส”์ นัLน ตามนยิามของสภาการจัดการโลจสิตกิสแ์หง่สหรัฐอเมรกิา 
หมายถงึ “กระบวนการทํางานตา่งๆ ทีJเกีJยวขอ้งกบัการวางแผน, การดําเนนิการ และการควบคมุการทํางานของ
องคก์ร รวมทั Lงการบรหิารจัดการขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิทีJเกีJยวขอ้ง ใหเ้กดิการเคลืJอนยา้ย, การจัดเก็บ, การ
รวบรวม, การกระจายสนิคา้ วัตถดุบิ ชิLนสว่นประกอบ และการบรกิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดย
คํานงึถงึความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั”   ซึJงผูป้ระกอบการทีJไม่สามารถบรหิารจัดการ
กระบวนการโลจสิตกิสไ์ดท้ั LงระบบนัLน ก็อาจใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารกจิกรรมโลจสิตกิส ์(Logistics Provider)
เนืJองจากไมม่คีวามสามารถในบางขั Lนตอนหรอืดําเนนิการเองแลว้ไมคุ่ม้คา่จงึหาผูเ้ชีJยวชาญในกจิกรรมเหลา่นีLมา
รับผดิชอบแทน  ทั LงนีL ผูใ้หบ้รกิารกจิกรรมโลจสิตกิสแ์ตล่ะรายสามารถใหบ้รกิารไดค้รอบคลมุไดใ้นหลายบรกิารซึJง
ขึLนอยู่กบัความพรอ้มและศกัยภาพของผูป้ระกอบการแตล่ะราย ดงัเชน่การใหบ้รกิารของบรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอร์
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เนชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) ซึJงสามารถใหบ้รกิารไดท้ั Lงการเป็นตวัแทนออกของและตวัแทนขนสง่, การ
ใหบ้รกิารขนสง่ทางบก และการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

 
ภาพรวมการขนสง่สนิคา้ของประเทศไทย 

 รูปแบบการขนสง่สนิคา้ของประเทศไทยนัLนประกอบดว้ย 4 รูปแบบ ไดแ้ก ่ 
� การขนสง่ทางบก ซึJงประกอบดว้ย การขนสง่ทางถนน และการขนสง่ทางราง 
� การขนสง่ทางนํLา ซึJงประกอบดว้ย การขนสง่ทางทะเล และการขนสง่ทางลํานํLา ไดแ้ก ่คลองและแมนํ่Lา 
� การขนสง่ทางอากาศ  
� การขนสง่ทางทอ่ 

โดยลกัษณะทัJวไปของการขนสง่แตล่ะรูปแบบสรุปไดด้งันีL 

 

เกณฑ ์
ทางเลอืกการขนสง่ 

ถนน ราง ลํานํ*า ทะเล อากาศ ทอ่ 
ประเภท
สนิคา้ 

ทัJวไป มลูคา่ตํJา มลูคา่ตํJา มลูคา่ตํJา มลูคา่สงู ทัJวไป 

ปรมิาณ
สนิคา้ 

ปานกลาง มาก มากทีJสดุ มากทีJสดุ นอ้ยทีJสดุ มากทีJสดุ 

ตน้ทนุ/
หนว่ย 

ปานกลาง ตํJา ตํJาทีJสดุ ตํJาทีJสดุ แพงทีJสดุ ตํJา 

ระยะเวลา เร็ว ชา้ ชา้ทีJสดุ ชา้ทีJสดุ เร็วทีJสดุ เร็วกวา่ 
ทีJมา รายงานพัฒนาระบบการขนสง่ตอ่เนืJองหลายรูปแบบและการจัดการตอ่เนืJองระบบโลจสิตกิสเ์พืJอการนําแผนไปสูก่าร
ปฏบิตั ิของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร กระทรวงคมนาคม 

 การขนสง่ระหวา่งประเทศ 
ประเทศไทยมมีลูคา่การสง่ออก-นําเขา้ปีละประมาณ 6.00 - 8.00 ลา้นลา้นบาท โดยสนิคา้หลักทีJมมีูลคา่

การสง่ออกมากทีJสดุไดแ้ก ่สนิคา้ในกลุ่มอเิล็กทรอนกิส,์ กลุม่ยานยนต,์ กลุม่สนิคา้เกษตรแปรรูป และสนิคา้เกษตร  
สําหรับสนิคา้ทีJมมีูลคา่การนําเขา้สงูสดุไดแ้ก ่ไดแ้ก ่ สนิคา้ในกลุม่เชืLอเพลงิ, กลุม่เครืJองจักรและอปุกรณ์ และกลุ่ม
ชิLนสว่นอเิล็กทรอนกิสแ์ละชิLนสว่นเครืJองใชไ้ฟฟ้า 

 
 

แผนภาพแสดงมูลคา่การสง่ออก-นําเขา้ของประเทศไทย (หนว่ย : ลา้นลา้นบาท) 

 
ทีJมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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เมืJอพจิารณาถงึรูปแบบการการขนสง่สนิคา้เขา้และออกจากประเทศในแตล่ะปี จะพบวา่มกีารใชรู้ปแบบการขนสง่
ตา่ง ๆ ดงันีL 

 

ปรมิาณการสง่
สนิคา้รวมขา

เขา้และขาออก 

2551 2552 2553 2554 2555 
ลา้น
ตนั รอ้ยละ 

ลา้น
ตนั รอ้ยละ 

ลา้น
ตนั รอ้ยละ 

ลา้น
ตนั รอ้ยละ 

ลา้น
ตนั รอ้ยละ 

ทางเรอื 193.3 89.2 182.4 89.2 192.4 89.0 193.6 88.8 194.3 88.4 

ทางรถยนต ์ 16.1 7.4 21.3 10.4 22.9 10.6 23.5 10.8 24.6 11.2 

ทางเครืJองบนิ 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 

ทางรถไฟ 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

ทางไปรษณีย์
และอืJน ๆ 6.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวม 216.6 100.0 204.5 100.0 216.2 100.0 218.0 100.0 219.7 100.0 

ทีJมา: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม (รวบรวมจากกรมศลุกากร) 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่าการขนส่งสนิคา้ทางเรือนับเป็นชอ่งทางหลักของการคา้ระหว่างประเทศมาโดย
ตลอด โดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 80-90 ของปรมิาณการสง่ออก-นําเขา้ในแตล่ะปี เนืJองจากการขนสง่ทาง
เรอืเป็นรูปแบบทีJสามารถขนสง่สนิคา้ไดใ้นปรมิาณมากและมตีน้ทนุตอ่หน่วยทีJตํJากวา่การขนสง่รูปแบบอืJน แตอ่าจจะ
ใชร้ะยะเวลาคอ่นขา้งนาน  รูปแบบรองลงมาไดแ้กก่ารขนสง่ทางบกและทางอากาศ   

ปัจจุบันการขนสง่ทางเรือระหว่างประเทศเกอืบทั Lงหมดจะผ่านท่าเรือหลัก 2 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือกรุงเทพ 
(คลองเตย) และทา่เรอืนํLาลกึแหลมฉบงั  

                 หน่วย: TEU 
ปรมิาณสนิคา้ขา
เขา้และขาออก 

2555 2556 6 เดอืนแรก  
ปี 2556 

6 เดอืนแรก 
 ปี 2557 

ทา่เรอืกรุงเทพ 1,397,444 1,379,718 730,485 737,310 
ทา่เรอืแหลมฉบงั 5,926,439 6,041,476 2,933,991 3,157,963 
รวม 7,323,883 7,421,194 3,664,476 3,895,273 

    ทีJมา กรมทา่เรอื  
 
 

การขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ 
การขนสง่สนิคา้ภายในประเทศของไทยสว่นใหญ่ยังใชก้ารขนสง่ทางถนนเป็นหลัก เนืJองจากมเีสน้ทางทีJ

คลอบคลมุทั Lงประเทศ ทําใหม้คีวามสะดวกและรวดเร็วในการกระจายสนิคา้ไปสูผู่บ้รโิภคไดอ้ยา่งทัJวถงึ  
 

ปรมิาณการ
ขนสง่สนิคา้ 

 

2551 2552 2553 2554 2555 

พนัตนั 
รอ้ย
ละ 

พนัตนั 
รอ้ย
ละ 

พนัตนั 
รอ้ย
ละ 

พนัตนั 
รอ้ย
ละ 

พนัตนั 
รอ้ย
ละ 

ทางรถ 424.5 81.4 423.7 82.7 420.4 81.4 406.5 80.4 425.8 81.9 

ทางเรอื 83.7 16.0 77.3 15.1 84.9 16.4 88.2 17.4 82.4 15.8 

ทางรถไฟ 13.2 2.5 11.5 2.2 11.3 2.2 10.7 2.1 11.8 2.3 

ทาง
เครืJองบนิ 

0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

รวม 521.4 100.0 512.6 100.0 516.8 100.0 505.5 100.0 520.2 100.0 

ทีJมา: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสืJอสาร สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม (ประมาณการจากขอ้มลูการสาํรวจ
ปรมิาณการขนสง่ทางถนน กรมขนสง่ทางบก)  
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แนวโนม้ธุรกจิโลจสิตกิส ์ 
 ธุรกจิในกลุ่มโลจสิตกิสข์องประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนืJองโดยเฉพาะนับตั Lงแต่ทีJสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดจั้ดทํายุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทยเป็นครัLงแรกในปี 2548  
และยังคงมแีนวโนม้ทีJจะสามารถเตบิโตอย่างต่อเนืJองในอนาคต โดยมปัีจจัยสนับสนุนจากทั Lงภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ดงันีL 

• ภาครัฐใหค้วามสําคัญต่อการพัฒนาและสง่เสรมิดา้นโลจสิตกิสโ์ดยมกีารกําหนด “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิ
สตกิสข์องประเทศไทย” อย่างต่อเนืJอง ซึJงในแผนฉบับล่าสดุประกอบดว้ย 3 ภารกจิหลัก ไดแ้ก่ 1.การเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งใหแ้กผู่ป้ระกอบการ (Supply Chain Enhancement) 2. การยกระดับประสทิธภิาพระบบอํานวยความ
สะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ (Capacity 
Building and Policy Driving Factors) ทั LงนีL เพืJอเพิJมศักยภาพในการแขง่ขันใหแ้กป่ระเทศและบรรลเุป้าหมายใน
การเป็น “Logistics Hub” ของภมูภิาคอาเซยีน 

• ภาคธุรกจิมีการขยายฐานการผลติและศูนยก์ระจายสนิคา้ออกสูภู่มภิาคต่างๆ รวมทั Lงมกีารขยายตัวของความเป็น
เมอืงออกจากสว่นกลางมากขึLน ประกอบกับการสง่เสรมิการท่องเทีJยวในภูมภิาคต่าง ๆ ทีJสง่ผลใหเ้กดิการคา้การ
ลงทนุมากขึLน ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการในการใชบ้รกิารธรุกจิโลจสิตกิสเ์พิJมขึLนดว้ย 

• ภาคธุรกจิใหค้วามสําคัญต่อการบรหิารจัดการโลจสิตกิสม์ากขึLน เห็นไดจ้ากการทีJตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศมี
แนวโนม้ลดลงจากรอ้ยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มาเป็นรอ้ยละ 14.3 ของ GDP ในปี 2555 นับเป็นโอกาสของผู ้
ใหบ้ริการดา้นโลจิสตกิสท์ีJจะนําเสนอบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ทีJมีประสทิธิภาพเพืJอช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ 

• ประเทศไทยมีจุดแข็งดา้นทําเลทีJตั LงซึJงอยู่ศูนย์กลางของภูมภิาคและมีพืLนทีJตดิชายฝัJงทะเลค่อนขา้งมากโดยมี
พรมแดนตดิตอ่กบัประเทศเพืJอนบา้น 4 ประเทศ ไดแ้ก ่เมยีนมาร ์ลาว กมัพูชา และมาเลเซยี และมจัีงหวัดทีJสามารถ
ตดิตอ่กับประเทศเพืJอนบา้นไดถ้งึ 30 จังหวัด รวมทั LงสามารถเชืJอมต่อไปยังประเทศขา้งเคยีง เชน่ เวยีดนามและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใตไ้ดอ้ีกดว้ย ส่งผลใหก้จิกรรมดา้นโลจิสตกิสข์องประเทศไทยยังสามารถขยาย
ขอบขา่ยการใหบ้รกิารไดอ้กีมาก 

• ศูนยก์ลางกจิกรรมการคา้ของโลกมแีนวโนม้ทีJจะเปลีJยนจากกลุ่มประเทศในซกีโลกตะวันตกมาสูก่ลุ่มประเทศอนุ
ภูมภิาคลุม่แม่นํLาโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี และกลุม่ประเทศในเอเชยี เนืJองจากกลุม่ประเทศดังกลา่วมี
การเปิดเสรีทางการคา้มากขึLนและมกํีาลงซืLอของประชากรเพิJมสงูขึLน จงึเป็นโอกาสใหป้ระเทศไทยสามารถขยาย
การคา้การลงทนุไปสูเ่ขตการคา้ใหม่ๆ  นอกจากนีL จากการทีJประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นทําเลทีJตั Lง ยังสง่ผลให ้
ประเทศไทยไดป้ระโยชน์จากการเคลืJอนยา้ยสนิคา้ระหวา่งประเทศในภูมภิาคโดยใชเ้สน้ทางผ่านประเทศไทยมาก
ยิJงขึLนอกีดว้ย  

• การเปิดเสรทีางดา้นการคา้ การลงทนุ และธรุกจิบรกิาร ภายในกรอบ AEC  ในปี 2558 จะสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการ
แลกเปลีJยนสนิคา้และทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับ
แนวโนม้การผ่อนคลายกฎระเบยีบดา้นการคมนาคมขนสง่ขา้มพรมแดนภายใตก้รอบ AEC ย่อมเป็นปัจจัยทีJจะชว่ย
สง่เสรมิใหธ้รุกรรมดา้นโลจสิตกิสเ์ตบิโตไดม้ากยิJงขึLน 

 
การแขง่ขนั 
          ธรุกจิบรกิารจัดการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 
          จากขอ้มลูของสํานักงานคณะกรรมการและพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตพิบวา่ ในปี 2554  ประเทศไทยมี
ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสท์ีJจดทะเบยีนกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา้จํานวน 18,399 ราย โดยมแีนวโนม้
ขยายตัวต่อเนืJองมาตั Lงแตปี่ 2548 โดยเฉลีJยรอ้ยละ 3.7 ตอ่ปี โดยผูป้ระกอบการโลจสิตกิสส์ว่นใหญ่ประกอบธุรกจิดา้นการ
ขนสง่ รวมทั LงสิLนประมาณ 12,000 ราย หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 66 ของกลุม่ธรุกจิโลจสิตกิส ์โดยมมีูลคา่ธุรกจิรวม
ประมาณ 459,000 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 72.2 ของมลูคา่ธรุกจิรวม 
         สาํหรับผูป้ระกอบการไทยในกลุม่ธุรกจิโลจสิตกิสท์ีJประกอบธุรกจิใกลเ้คยีงกับบรษัิทนัLน จากขอ้มูลจํานวนสมาชกิของ
สมาคมชปิปิLงแห่งประเทศไทยพบว่ามทีั LงสิLน 1,099ราย เป็นผูป้ระกอบการในภาคกลาง 875 ราย, ภาคตะวันออก 58 ราย, 
ภาคเหนือ 50 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ราย และภาคใต ้86 ราย โดยผูป้ระกอบการสว่นใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยทีJมกีารใหบ้รกิารรับจัดการขนสง่แบบไม่เต็มตู ้(LCL) หรอืมกีารใหบ้รกิารเพยีงบางอย่าง ผูป้ระกอบการเหลา่นีLจงึเป็น
เสมอืนพันธมติรทางธรุกจิทีJทําหนา้ทีJรับงานจากลกูคา้รายยอ่ยทีJกระจายอยูท่ัJวประเทศมาสง่ตอ่ใหแ้กบ่รษัิทมากกวา่เป็นคูแ่ขง่ 
ส่วนผูป้ระกอบการไทยรายใหญ่ทีJมีกลุ่มลูกคา้ใกลเ้คยีงกับของบริษัทนัLนมีประมาณ 25 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการไทย
ประมาณ 15 รายและผูป้ระกอบการตา่งประเทศรวมถงึบรษัิทในเครอืรวมประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ด ีผูบ้รหิารประเมนิวา่ การ
แขง่ขนัระหวา่งผูป้ระกอบการไทยดว้ยกนันัLนยังคงไมรุ่นแรงนัก เนืJองจากตลาดของโลจสิตกิสนั์Lนมขีนาดใหญ่และมแีนวโนม้ทีJ
จะขยายตัวอย่างตอ่เนืJอง ผูป้ระกอบการทั Lงหลายจงึมทีั Lงการแข่งขันเพืJอเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้และในขณะเดยีวกันก็มกีาร
แลกเปลีJยนหรอืร่วมมอืกนัเพืJอใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ของตนดว้ยเชน่กนั 
         ในสว่นของการแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการตา่งชาตนัิLน ผูบ้รหิารประเมนิวา่อาจจะมคีวามรุนแรงมากขึLนภายหลังจากการ
เปิดเสรสีาขาบรกิารดา้นโลจสิตกิสภ์ายใตก้รอบ AEC ประกอบกับการทีJประเทศไทยตั Lงเป้าหมายเป็น “Logistics Hub” ของ
ภูมิภาคนัLน จะเป็นปัจจัยทีJดงึดูดใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตเิขา้มาแข่งขันมากขึLน ซึJงตั Lงแต่ในปี 2556 ประเทศไทยไดม้ี
นโยบายผ่อนคลายกฎระเบยีบโดยการเพิJมสัดสว่นใหช้าวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ในธุรกจิโลจสิตกิสไ์ดถ้งึรอ้ยละ 70  
อยา่งไรก็ด ีผูบ้รหิารของบรษัิทเชืJอมัJนวา่ ผูป้ระกอบการไทยยังคงมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นความเชีJยวชาญดา้นระบบขนสง่และ
โครงสรา้งพืLนฐานภายในประเทศ ซึJงเป็นปัจจัยสําคัญในการทีJจะบรหิารจัดการตน้ทุนโลจสิตกิสใ์หเ้กดิประสทิธภิาพทีJสุด 
ดงันัLน หากผูป้ระกอบการตา่งชาตติอ้งการทีJจะเขา้มามสีว่นแบง่ในตลาดโลจสิตกิสข์องไทย ก็น่าจะเขา้มาในรูปแบบของการ
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ร่วมทุนหรือเป็นพันธมติรทางการคา้กับผูป้ระกอบการในไทย เพืJอเชืJอมโยงเครือข่ายการใหบ้รกิารทีJตนในต่างประเทศกับ
พันธมติรทีJเป็นผูป้ระกอบการไทยมากกวา่ 

จากการใหบ้ริการทีJหลากหลายครอบคลุมของบริษัทและบุคลากรทีJมีความรูค้วามเชีJยวชาญทีJพรอ้มนําเสนอ
ทางเลอืกทีJดทีีJสดุใหแ้กล่กูคา้และคูค่า้ สง่ผลใหบ้รษัิทเชืJอมัJนวา่จะสามารถรักษาความเป็นผูนํ้าดา้นการใหบ้รกิารจัดการขนสง่
ระหว่างประเทศได ้ทั LงนีL เมืJอพจิารณาถงึสัดสว่นของปรมิาณตูค้อนเทนเนอรท์ีJบรษัิทเป็นผูส้ง่ออก-นําเขา้กับปรมิาณตูค้อน
เทนเนอรข์าเขา้-ออกทีJทา่เรอืกรุงเทพและทา่เรอืแหลมฉบัง พบวา่ บรษัิทมสีว่นแบง่การตลาดของการเป็นผูใ้หบ้รกิารจัดการ
ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล ดงันีL  
                                  หน่วย: TEU 

รายละเอยีด 2555 2556 
6 เดอืนแรก 

2557 

ปรมิาณตูค้อนเทนเนอรข์าเขา้-ออกทีJทา่เรอื1) 7,323,883 7,421,194 3,895,273 

ปรมิาณตูค้อนเทนเนอรข์าเขา้-ออกทีJบรษัิทใหบ้รกิาร 2) 19,681 27,929 14,981 

สว่นแบง่ตลาด (รอ้ยละ) 0.27 0.38 0.38 
ทีJมา : 1) กรมทา่เรอื   2)ขอ้มลูจากบรษัิท   
 
ธรุกจิขนสง่ภายในประเทศดว้ยรถบรรทกุหัวลาก 
 ธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุกนัLน เป็นตลาดทีJมผีูป้ระกอบการจํานวนมากและสว่นใหญ่มขีนาดเล็ก 

โดยจากขอ้มูลของกรมการขนสง่ทางบกพบว่า ณ สิLนสดุ 31 กรกฎาคม 2557 ทัJวประเทศมจํีานวนผูป้ระกอบการขนสง่ดว้ย
รถบรรทกุสาํหรับการรับจา้ง รวมทั LงสิLน 17,409  ราย เป็นผูป้ระกอบการในภาคกลาง 5,041 ราย, ภาคตะวันออก 2,081 ราย, 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,776 ราย, ภาคเหนือ 2,551 ราย, ภาคตะวันตก 1,882 ราย และภาคใต ้1,078 ราย โดยจาก
เอกสารประกอบการสมัมนา “เสรมิศักยภาพการคา้อาเซยีน ดว้ยคณุภาพการขนสง่ไทย” ซึJงจัดขึLนโดยกรมการขนสง่ทางบก 
สัดส่วนของผูป้ระกอบการขนาดเล็กซึJงมีรถจํานวนไม่เกิน 10 คันนัLน มีสัดส่วนมากถึงรอ้ยละ 78 ในขณะทีJจํานวน
ผูป้ระกอบการขนาดกลางซึJงมจํีานวนรถไม่เกนิ 50 คัน มอียู่ประมาณรอ้ยละ 16 และผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซึJงมรีถมากกวา่ 
50 คนัขึLนไปนัLน มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 6  

 ปัจจุบัน บรษัิทมรีถบรรทกุหัวลากจํานวน 50 คัน และหางลากจํานวน 98 หาง โดยกลุม่ลกูคา้และจุดใหบ้รกิารหลัก
ของบริษัทนัLนอยู่ทีJ จ.สุราษฏร์ธานี ซึJงผูบ้ริหารประเมนิว่าในเขตภาคใตนั้Lน มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีJมีศักยภาพในการ
แขง่ขนักบับรษัิทเป็นจํานวนประมาณ 7-8 รายโดยแตล่ะรายมจํีานวนรถประมาณ 50-300 คัน สําหรับในเขตภาคตะวันออกซึJง
บรษัิทมจีุดใหบ้รกิารอยู่ทีJจังหวัดชลบุรนัีLน ผูบ้รหิารประเมนิวา่มผีูป้ระกอบการรายใหญ่จํานวนมาก โดยแต่ละรายมจํีานวนรถ
มากกว่า 100 คัน อย่างไรก็ด ีศักยภาพการแขง่ขันในธุรกจิขนสง่นัLนขึLนอยู่กับคณุภาพในการใหบ้รกิารและความสามารถใน
การจัดหาพนักงานขับรถทีJมมีาตรฐาน ดังนัLน การมจํีานวนรถเพืJอใหบ้รกิารมากจงึมใิชปั่จจัยชีLวัดว่าจะสามารถไดรั้บงานจาก
ลกูคา้แตอ่ยา่งใด 

ภาวะการแขง่ขนัโดยรวมในธรุกจิขนสง่ดว้ยรถบรรทกุหัวลากนัLน ผูบ้รหิารประเมนิวา่ไม่รุนแรงนักโดยจะมกีารแขง่ขัน
กันเพียงบางชว่งเวลา และในขณะเดยีวกันผูป้ระกอบการแตล่ะรายก็สามารถเป็นพันธมติรทางการคา้กันไดเ้ชน่กัน โดยเมืJอ
ผูป้ระกอบการรายใดไดรั้บงานทีJเกนิกวา่ความสามารถทีJตนจะใหบ้รกิารได ้ก็จะมกีารตดิตอ่หาผูป้ระกอบการรายอืJนใหม้าชว่ย
รับงานตอ่ไป (Subcontract) สําหรับการใหบ้รกิารของบรษัิทก็เชน่เดยีวกัน โดยปัจจุบันบรษัิทมพัีนธมติรทางการคา้ทีJมกีาร
ทําขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรประมาณ 10 ราย  

จากการพัฒนาการใหบ้รกิารดว้ยการนําเอาระบบ GPS มาใชใ้นการวางแผนและควบคมุคณุภาพการใหบ้รกิาร และ
ความใสใ่จในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบรษัิทอย่างตอ่เนืJองดว้ยการจัดฝึกอบรมและสรา้งมาตรการจูงใจในการ
ขบัขีJปลอดภัยและประหยัดนํLามัน ทําใหบ้รษัิทเชืJอมัJนวา่มศีกัยภาพเพยีงพอในการแขง่ขนัและการขยายธรุกจิตอ่ไปในอนาคต  

นอกจากนีL บรษัิทยังอาศัยขอ้ไดเ้ปรยีบจากการทีJเป็นผูใ้หบ้รกิารรับจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ ทําใหส้ามารถนําเสนอ
บรกิารตอ่เนืJองซึJงเชืJอมโยงทั Lงการใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศและการขนสง่ภายในประเทศในลักษณะของ One-
Stop-Service ได ้ซึJงทําใหล้กูคา้สามารถใชบ้รกิารทีJหลากหลายดา้นโลจสิตกิสไ์ดจ้ากบรษัิทเพยีงแหง่เดยีว 

 
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

ในการประกอบธุรกจิรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของบรษัิทนัLน ไม่มีขั LนตอนการทํางานใดทีJส่งผลกระทบต่อ
สิJงแวดลอ้ม สําหรับการประกอบธุรกจิขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากของบรษัิทนัLน อยู่ภายใตก้ฎหมายว่า
ดว้ยการขนสง่ทางบก ซึJงกําหนดไวว้า่ รถทีJจะนํามาตอ่อายุทะเบยีนและเสยีภาษีตอ้งผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานหรอื
จากสถานตรวจสภาพรถทีJไดรั้บอนุญาต เพืJอรับใบรับรองการตรวจสภาพรถซึJงเป็นเอกสารทีJตอ้งใชใ้นการจดทะเบยีนหรอืตอ่
อายุทะเบยีนและเสยีภาษี โดยในการตรวจสภาพรถนัLน จะครอบคลุมถงึการตรวจประสทิธภิาพลอ้, ระบบไฟ, ระดับความดัง
ของเสยีง, สภาพทัJวไป, ระบบเครืJองยนต์ และมลภาวะจากไอเสยีรถยนต ์เช่น ควันดํา, ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์, 
ไฮโดรคารบ์อน, ออกไซดข์องไนเตรท และสารพษิอนุภาค ซึJงทีJผ่านมา รถบรรทกุของบรษัิทสามารถผ่านการตรวจสภาพรถ
และไดรั้บการตอ่อายทุะเบยีนตามกําหนดทกุปีมาโดยตลอด 
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สรุปสาระสําคญัของสญัญา 
 

รายการ คูส่ญัญา ระยะเวลา รายละเอยีด 
1.สาํนักงานสาขา 1 และจุด
บรกิารรถบรรทกุหัวลาก 1 
    เลขทีJ2/2,2/3,2/4 ถ.ตาปี
เจรญิ  
ต.ทา่ขา้ม อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎร์
ธาน ี
 

 
 
 

 
นายสขุสนัต ์ 

กติตภิัทรพงษ์ 
 
 
 

 

 
3 ปี (1 ธ.ค. 2555 
– 30 พ.ย. 2558) 

 
 

 
 

 
ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
ทีJดนิพรอ้มสิJงปลกูสรา้ง 
อตัราคา่เชา่ 
อตัราคา่เชา่คงทีJ 120,000 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่-ี 
การเลกิสญัญา 
1.เมืJอครบกําหนดสญัญา 
2.เมืJอผูเ้ชา่ไมป่ฏบิตัติามเงืJอนไข 

2.จดุบรกิารรถบรรทกุหัวลาก 2 
   ตําบลหนองขาม อําเภอศรี
ราชา 
   จ.ชลบรุ ี
 

นางนอ้ม ศริผิล 
 

3ปี (1 ก.ย. 2555 
– 31 ส.ค. 2558) 

 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
ทีJดนิและทรัพยส์นิในทีJดนิ 
อตัราคา่เชา่ 
อตัราคา่เชา่คงทีJ 80,000 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่-ี 
การเลกิสญัญา 
ผูใ้หเ้ชา่แจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรใหผู้เ้ชา่
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

3.สํานักงานสาขา 2  
   638/10 ถ.เพชรเกษม ต.
หาดใหญ ่จ.สงขลา  

นายนธิวิชัร ์       
วชัรพธิานรัตน์ 

1ปี (1 ก.ค. 2557 
– 1 ก.ค. 2558) 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
ตกึ 3.5 ชั Lน 
อตัราคา่เชา่ 
18,947.37 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่-ี 
การเลกิสญัญา 
1.เมืJอครบกําหนดสญัญา 
2.เมืJอผูเ้ชา่ไมป่ฏบิตัติามเงืJอนไข 

4.คลงัเอกสาร 
   59,61 ซอยเจรญินคร24 ถนน
เจรญินคร แขวงบางลําพูลา่ง 
เขตคลองสานจ.กทม. 

นางสาววราภรณ์ 
กติตยานุรักษ์ 

 

3ปี (1 ส.ค. 2556 
– 31 ก.ค. 2559) 

 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
อาคาร 
อตัราคา่เชา่ 
อตัราคา่เชา่คงทีJ 7,895 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่-ี 
การเลกิสญัญา 
-ไมม่-ี 

5.จดุบรกิารทีJทา่เรอืคลองเตย 
   การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.
กทม. 

การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

1ปี (1 ก.ค. 2551 
– 30 ม.ิย. 2552) 

 
 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
พืLนทีJภายในแผนกโรงพักสนิคา้ 
อตัราคา่เชา่ 
อตัราคา่เชา่คงทีJ 5,040 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
สญัญาผูกพันจนกวา่ผูเ้ชา่ไม่ชําระคา่เชา่
สองเดอืนตดิตอ่กนัหรอืผูเ้ชา่ตอ้งการคนื
บรเิวณทีJเชา่ 
การเลกิสญัญา 
ผูเ้ชา่แจง้ผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน 

6.คลงัสนิคา้ 
105 หมู3่ ถ.บางนา-ตราด กม.52 
อําเภอบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 

บมจ.วนิโคสท ์
อนิดัสเทรยีล 

พารค์ 
 

3ปี (1 ม.ค. 2557 
– 31 ธ.ค. 2559) 

 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
อาคารคลงัสนิคา้ 
อตัราคา่เชา่ 
อตัราคา่เชา่ 167,400 บาทตอ่เดอืน 
แบง่เป็นคา่เชา่โกดงั 54,000 บาทและ
คา่บรกิาร 113,400 บาท โดยมกีารปรับ
ราคาขึLนรอ้ยละ 3 ตอ่ทกุ 3 ปี 
การตอ่สญัญา 
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รายการ คูส่ญัญา ระยะเวลา รายละเอยีด 
ตอ่อายุสญัญาเชา่ตอ่ไปไดอ้กี 3 ปี โดยผู ้
เชา่จะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลักษณ์อกัษร ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนักอ่น
สญัญาเชา่ฉบับปัจจบุนัหมดอาย ุ
การเลกิสญัญา 
ผูเ้ชา่แจง้ผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 120 วนักอ่นครบกําหนด
สญัญา 

7.พืLนทีJในศนูยก์ารคา้ เจ.เจ.
มอลล ์
   588 ถ.กําแพงเพชร2 เขต
จตจัุกร จ.กทม. 
 
หมายเหตุ เดมิบรษัิทมกีารเชา่พืLนทีJ
ดังกลา่วเพืJอเปิดเป็นจุดใหบ้รกิาร
รับสง่สนิคา้หรอืพัสดแุกล่กูคา้ราย
ยอ่ย  
 
ทั LงนีL บรษัิทไดปิ้ดใหบ้รกิารในพืLนทีJ
ดังกลา่วแลว้ตั Lงแตปี่ 2553  และนํา
พืLนทีJดังกลา่วใหเ้ชา่ชว่งแก่
บคุคลภายนอก 

บจก.เจ.เจ.
มอลล ์

20 ปี (1 ม.ค. 
2550 – 31 ธ.ค. 

2569) 

ทรัพยส์นิทีJเชา่ 
พืLนทีJในศนูยก์ารคา้ 
อตัราคา่เชา่ 
จา่ยคา่เชา่ 2,616,300 บาท ณ วนัทํา
สญัญาและอัตราคา่บรกิาร 2,617 บาทตอ่
เดอืน โดยอตัราคา่บรกิารในปีตอ่ๆไปผู ้
ใหบ้รกิารจะกําหนดและแจง้ในภายหนา้  ณ 
31 มนีาคม 2557 อัตราคา่บรกิารเทา่กบั 
3,385.80 บาทตอ่เดอืน 
การตอ่สญัญา 
-ไมม่-ี 
การเลกิสญัญา 
1.เมืJอครบกําหนดสญัญา 
2.เมืJอผูเ้ชา่ไมป่ฏบิตัติามเงืJอนไข 

 
 

สรุปสญัญา agency agreement 
          บรษัิทมกีารทําสญัญา Agency Agreement กับเอเย่นตซ์ึJงทําหนา้ทีJเป็นผูป้ระสานงานในการบรกิารจัดการการขนสง่
ในเขตประเทศทีJเอเยน่ตแ์ตล่ะรายดแูลใหแ้กบ่รษัิท ซึJงในสญัญามสีาระสาํคญัดงัตอ่ไปนีL 
1.บรษัิทและเอเยน่ตจ์ะประสานงานในการบรกิารจัดการการขนสง่ใหก้นัและกนั 
2.บรษัิทและเอเยน่ตจ์ะกําหนดคา่ตอบแทนและคา่บรกิารตา่ง ๆ ร่วมกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่นการสง่สนิคา้แตล่ะครัLง 
3.เอเย่นตจ์ะไม่ปล่อยหรือส่งสนิคา้ใหก้ับผูรั้บจนกว่าจะไดรั้บการชําระเงนิหรือไดรั้บหนังสอืคํLาประกันความเสยีหายจาก
ธนาคาร 
4.เอเยน่ตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบทนัทหีากไมส่ามารถสง่สนิคา้หรอืสนิคา้ถกูปฏเิสธการรับ 
5.เอเย่นต์จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบเมืJอเกิดปัญหากับสินคา้ เช่น สนิคา้เสียหายหรือสนิคา้ไม่ไปถึงปลายทางตาม
กําหนดเวลา เป็นตน้ และจะตอ้งรับผดิชอบสบืสวนหาสาเหตขุองปัญหา 
6.ขอ้ตกลงมอีายหุนึJงปีและจะถกูตอ่อายอุตัโนมัตหิากไมม่กีารขอยกเลกิจากฝ่ายใดฝ่ายหนึJง 
7.การยกเลกิขอ้ตกลงตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
8.ขอ้ตกลงจะถกูยกเลกิทนัทหีากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึJงไมทํ่าตามทีJระบไุวใ้นขอ้ตกลง 
 
สรุปสญัญาขนสง่ 
บริษัทมีการทําสัญญาขนส่งกับผูป้ระกอบการขนส่งทางบกซึJงช่วยใหบ้ริการขนสง่สนิคา้ในประเทศใหแ้ก่ลูกคา้ในกรณีทีJ
รถบรรทกุหัวลาก-หางลากของบรษัิทมไีมเ่พยีงพอหรอืไมคุ่ม้ทีJจะดําเนนิการเอง ซึJงสญัญามสีาระสาํคญัดงัตอ่ไปนีL 
1.ผูว้่าจา้งตกลงจา้ง และผูรั้บจา้งขนส่งตกลงรับจา้งขนสง่สนิคา้ และ/หรือสิJงของตามทีJผูว้่าจา้งกําหนด โดยตอ้งสง่มอบ
สนิคา้ตามคําสัJงภายในระยะเวลาทีJผูว้า่จา้งกําหนดตามทีJตกลงกนัในแตล่ะครัLง 
2.ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งขนสง่ตกลงคดิราคาคา่ขนสง่ตามสญัญานีLในอตัราและเงืJอนไขตามทีJระบไุวใ้นใบแจง้อัตราและ/หรอืใน
เอกสารแนบทา้ยสญัญาทีJออกโดยผูว้า่จา้ง 
3.ผูรั้บจา้งขนสง่ตอ้งจัดหายานพาหนะ อปุกรณ์การขนสง่และ/หรอืขนถา่ยใหเ้พยีงพอกบัการปฏบิตังิานขนสง่ตามสญัญานีL 
4.ผูรั้บจา้งขนสง่ตอ้งจัดหาพนักงานขับยานพาหนะทีJมใีบอนุญาตขับขีJตามชนดิของยานพาหนะทีJใชข้นสง่ตามสญัญานีLและมี
ประสบการณ์ในการขบัขีJยานพาหนะเป็นอยา่งด ี
5.ผูรั้บจา้งขนสง่ตอ้งจัด และใชย้านพาหนะพรอ้มอปุกรณ์การขนสง่ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิJน และ
คําสัJงใดๆของหน่วยงานของรัฐหรอืเจา้พนักงานผูม้อํีานาจ 
6.ผูรั้บจา้งขนส่งตอ้งรับผดิชอบต่อผูว้่าจา้งโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆหากเกดิกรณีสนิคา้ ภาชนะบรรจุ และตูค้อนเทนเนอร์
เสยีหาย สญูหาย หรือขาดจํานวน หรือกรณีผูรั้บจา้งขนสง่ไม่มาทําการขนส่งหรือการขนส่งล่าชา้หรือการรับ/ส่งสนิคา้ผดิ
สถานทีJ  
7.หากผูว้า่จา้งมคีวามประสงคจ์ะเลกิสญัญาใหแ้จง้เป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน เวน้แตผู่รั้บจา้งขนสง่จะ
กระทําผดิสัญญาอย่างใดอย่างหนึJง ผูว้า่จา้งจะบอกเลกิสญัญาไดท้ันทแีละผูรั้บจา้งขนสง่จะไม่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายแต่อย่าง
ใด 
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สรุปสญัญารว่มลงทนุและสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ 
บรษัิทไดทํ้าสญัญาขายหุน้ ฉบบัลงวนัทีJ 27 กนัยายน 2555 และบันทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา ฉบับลงวันทีJ 12 ม.ิย. 2557 
กับบรษัิทร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอ ีจํากัด(“K-SME”)  ภายใตก้ารดแูลของบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการเงนิร่วมลงทนุ ขา้วกลา้ จํากัด 
ในราคาหุน้ละ 40 บาท จํานวนรวม 1,500,000 หุน้(ราคาพาร์ 10 บาท) หรือจํานวนหุน้ 60,000,000 หุน้(ราคาพาร์ 0.25 
บาท)  คดิเป็นรอ้ยละ 14.29 ของหุน้สามัญทั LงหมดทีJออกและชําระแลว้หลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนครัLงนีL ทั LงนีL
เงืJอนไขทีJสาํคญัทีJอาจจะกระทบตอ่นักลงทนุมดีงันีL 
1.K-SME ตกลงทีJจะนําหุน้สว่นทีJถอือยู่จํานวน 60,000,000 หุน้เขา้กระจายในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ โดย K-SME ตก
ลงทีJจะใหหุ้น้ส่วนทีJถอือยู่จํานวน 20,000,000 หุน้ ใหอ้ยู่ในกลุ่มของหุน้สามัญทีJมีช่วงระยะเวลาการหา้มขายหุน้ (Silent 
Period) เป็นระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวันทีJหุน้สามัญของบรษัิทเขา้ซืLอขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  
2.การเขา้ร่วมเจรจา การทําสญัญา ทีJนอกเหนอืจากการทําการคา้ปกตขิองบรษัิท ทีJมมีลูคา่เป็นจํานวนเงนิเกนิกวา่ 5 ลา้นบาท
ตอ้งผา่นมตทิีJประชมุผูถ้อืหุน้ 
3.บรษัิทตอ้งรักษาอตัราสว่นหนีLสนิตอ่ทนุ (D/E Ratio) ของบรษัิทใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 3:1 
4.บริษัทจะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจาก K-SMEในการเปลีJยนแปลงผูส้อบบัญชหีรือผูบ้ริหารของบริษัท หรือลดหรือเพิJม
ผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทั Lงการปรับโครงสรา้งองคก์รหรอืจัดระบบการบรหิารใหม่เพืJอเพิJมประสทิธภิาพในการบรหิารงานของ
บรษัิท 
5.การทีJบรษัิทจะใหกู้ย้มืเงนิหรอืใหส้นิเชืJอไมว่า่รูปแบบใดๆแกบ่คุคลหรอืนติบิคุคลใดๆตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีJประชมุผู ้
ถอืหุน้ โดยมเีสยีงสนับสนุนของ K-SME ร่วมอยูด่ว้ย เวน้แตเ่ป็นการใหกู้ย้มืเงนิหรอืการใหส้นิเชืJอนัLนเป็นไปตามระเบยีบปฏบิัติ
ของบรษัิท 
6.จํานวนสนิทรัพยถ์าวรไม่รวมทีJดนิ ตอ้งดํารงไวไ้ม่ใหเ้กนิกว่า 200 ลา้นบาทและจํานวนบคุลากรของบรษัิทจะตอ้งดํารงไว ้
ไมใ่หเ้กนิกวา่ 200 คนเพืJอใหค้งสถานะความเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
7.สทิธแิละความรับผดิของสัญญาฉบับนีLจะสิLนสดุลงเมืJอบรษัิทนําหุน้สามัญเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรอืตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ หรอืตลาดหลกัทรัพยอ์ืJนใด 
 
ทั LงนีLหากบรษัิท ไม่สามารถดําเนินการตามเงืJอนไขขา้งตน้ ผูถ้อืหุน้หลักกลุ่มนายกติต ิพัวถาวรสกุลจะตอ้งซืLอหุน้สามัญของ
บรษัิททั Lงหมดจาก K-SME ในราคาทีJสงูกวา่ระหวา่งมูลคา่ทางบัญชบีวกดว้ยอัตราผลตอบแทน(IRR)รอ้ยละ 16.50 ตอ่ปีหรอื
ราคาทีJ K-SME เขา้ร่วมลงทนุบวกดว้ยอตัราผลตอบแทน(IRR) รอ้ยละ 20 ตอ่ปี นับจากวนัทีJ K-SMEเขา้ร่วมลงทนุ 
 
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ    -ไมม่-ี 
การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิและการจดัการ    -ไมม่-ี 
   
โครงการดําเนนิงานในอนาคต 

การลงทนุซืLอรถบรรทกุหัวลาก-หางลาก 
บรษัิทมแีผนขยายธรุกจิขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหัวลากและหางลากโดยการเปิดจุดบรกิารรับสง่สนิคา้เพิJมอกี 

2 แหง่ภายในปี 2558 ไดแ้ก ่
• จุดใหบ้ริการทีJจังหวัดสงขลา เพืJอใหบ้ริการรับสง่สนิคา้ในเสน้ทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ

สงขลาหรอืทา่เรอืปีนัง  
• จุดใหบ้รกิารทีJจังหวัดอุดรธานี เพืJอใหบ้รกิารรับสง่สนิคา้ในเสน้ทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและจังหวัด

อดุรธาน ี  
ทั LงนีL เพืJอรองรับการเตบิโตของกลุม่ลกูคา้เดมิของบรษัิท และเตรยีมความพรอ้มเพืJอรองรับปรมิาณการขนสง่สนิคา้ทีJ

จะผ่านประเทศไทยภายหลงัจากการรวมตวักนัของกลุม่ประเทศอาเซยีนเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
ECONOMICS COMMUNITY: AEC)  

เบืLองตน้บรษัิทคาดวา่จะตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการเปิดจดุบรกิารใหม ่2 แหง่ และเงนิลงทนุในรถบรรทกุหัวลาก-หาง
ลาก ดงันีL 

รายการ จาํนวน ระยะเวลา เงนิลงทนุ
โดยประมาณ 

รถบรรทกุหัวลาก ประมาณ 50 - 80 คัน ภายในปี 2558 125 - 200 ลา้นบาท 

รถบรรทกุสว่นหางลาก ประมาณ 50 - 100 หาง ภายในปี 2558 35 – 70  ลา้นบาท 

รวม  160 - 270 ลา้นบาท 

ทั LงนีL บรษัิทจะใชเ้งนิทีJไดจ้ากการระดมทนุในตลาดหลักทรัพยบ์างสว่นเป็นแหลง่เงนิทนุในการขยายธุรกจิขนสง่ใน
ประเทศดงักลา่ว และจะจัดหาแหลง่เงนิทนุจากการกูย้มืสถาบนัการเงนิเพิJมเตมิในสว่นทีJยังไมเ่พยีงพอตอ่การลงทนุ 
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การขยายสาํนักงานและเพิJมจดุใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ 
ปัจจุบันบรษัิทมสีํานักงานใหญ่ตั Lงอยู่เลขทีJ 56/9-10 ซอยตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ          แขวง

บคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ ซึJงเป็นอาคารพาณชิยส์งู 5 ชั Lน พืLนทีJใชส้อยรวมประมาณ 1,033 ตารางเมตร  โดยบรษัิทใชเ้ป็น
ทีJตั Lงสาํนักงานหลกัในการใหบ้รกิารสาํหรับกลุม่ธรุกจิจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศและสว่นงานสนับสนุนตา่ง ๆ ซึJงปัจจุบันไดม้ี
การใชง้านเต็มพืLนทีJแลว้ ดังนัLน ทีJประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัLงทีJ 5/2557 เมืJอวันทีJ 15 กันยายน 2557 จงึมมีตอินุมัตกิาร
ลงทนุซืLอทีJดนิและอาคารสาํนักงานสงู 7 ชั Lน ตั Lงอยูเ่ลขทีJ 56/15 ซอยตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล 
เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ พืLนทีJใชส้อยรวมประมาณ 1,164 ตารางเมตร มูลคา่รวม 60.00 ลา้นบาท เพืJอรองรับการเตบิโตและการ
ขยายงานในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทใชแ้หล่งเงนิทุนจากกระแสเงนิสดภายในของบริษัทในการลงทุนซืLอทีJดนิและ
อาคารดงักลา่ว ทั LงนีL ราคาทีJบรษัิทซืLอทีJดนิและอาคารดงักลา่วนัLนเป็นราคาทีJสงูกวา่ราคาประเมนิทีJประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ
ซึJงมีมูลค่าเท่ากับ 57.90 ลา้นบาท  อย่างไรก็ด ีทีJประชุมคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถงึปัจจัยทางดา้นทําเลทีJตั LงซึJงอยู่ใน
บรเิวณเดยีวกันกับอาคารสํานักงานเดมิซึJงทําใหพ้นักงานของบรษัิททีJอยู่ในอาคารสํานักงานเดมิและอาคารสํานักงานใหม่
สามารถตดิต่อประสานงานกันไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวในการทํางาน ประกอบกับอาคารใหม่มีพืLนทีJซึJง
สามารถใชเ้ป็นทีJจอดรถไดซ้ึJงเป็นการเพิJมความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ทีJมาตดิตอ่งานกับบรษัิทอกีดว้ย ทีJประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทจงึไดม้มีตอินุมัตซิืLอทีJดนิและอาคารดังกลา่วทีJราคา 60.00 ลา้นบาท โดยรายการซืLอทีJดนิและอาคารดังกลา่วนีLเป็นการ
ซืLอจากบคุคลภายนอกทีJมไิดม้คีวามเกีJยวขอ้งใด ๆ กบับรษัิท 

ทั LงนีL บรษัิทไดโ้อนกรรมสทิธใินทีJดนิและอาคารดังกลา่วแลว้เมืJอวันทีJ 19 กันยายน 2557 โดยเบืLองตน้คาดวา่บรษัิท
จะตอ้งใชเ้งนิลงทนุในการตกแตง่และปรับปรุงอาคารดงักลา่วอกีประมาณไม่เกนิ 10.00 ลา้นบาท สง่ผลใหมู้ลคา่เงนิลงทนุใน
ทีJดนิและอาคารดังกลา่วรวมทั LงสิLนแลว้เทา่กับประมาณ 70.00 ลา้นบาท และคาดวา่จะเริJมเขา้ใชพ้ืLนทีJในอาคารดังกล่าวได ้
ภายในชว่งไตรมาสทีJ 3 ของปี 2558 

นอกจากนีL บรษัิทยังมแีผนทีJจะเพิJมจุดใหบ้รกิารในต่างประเทศโดยเนน้ทีJกลุม่ประเทศอาเซยีนและกลุ่มประเทศใน
ตะวนัออกกลางเพืJอใชเ้ป็นจดุใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหวา่งการศกึษารูปแบบการลงทนุ ทั LงนีL 
บรษัิทคาดวา่จะเริJมดําเนนิการเปิดจดุบรกิารในตา่งประเทศแหง่แรกไดภ้ายในปี 2558 

 
รายการระหวา่งกนั 
  

ในปี 2556 และงวดสิLนสดุ 6 เดอืนปี 2557 บรษัิทมรีายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีJอาจมคีวามขัดแยง้ที
สาํคญั ดงันีL 
 
สรุปความสมัพันธก์ับบคุคล หรอืนติบิคุคลทีJอาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์

1.คณุกติต ิ พัวถาวรสกลุ - เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ในบรษัิท โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 41.19  ของทนุจดทะเบยีน 

105.00 ลา้นบาท 

2.คณุวราภรณ์ กติตยิานุรักษ์ - เป็นมารดาของคณุปิJนรัก ประสทิธศิริกิลุ ซึJงเป็นภรรยาของคณุกติต ิพัวถาวรสกลุ 

3.คณุสขุสันต ์ กติตภิัทรพงษ์ - เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ในบรษัิท โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 1.19 ของทนุจดทะเบยีน 
105.00 ลา้นบาท 

4.บรษัิท เกรซ แอนด ์ แกลมเมอร ์
(ประเทศไทย) จํากัด (“G&M”) 

- G&M เป็นบรษัิททีJคณุกติต ิพัวถาวรสกลุและภรรยา ซึJงไดแ้กค่ณุปิJนรัก ประสทิธศิริกิลุ เป็น
กรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้รวมในสัดสว่นรอ้ยละ 64.99 ของทนุจดทะเบยีน 5.00 ลา้น
บาท 

- G&M ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายผลติภัณฑหั์ตถกรรม 

5.บรษัิท วพี ีอนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจิ
สตกิ (ประเทศไทย) จํากัด (“VP”) 

- VP เป็นบรษัิททีJมกีรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกัน ไดแ้ก่ คณุกติต ิ พัวถาวรสกลุ โดยถอืหุน้ใน
สัดสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน 4.00 ลา้นบาท 

- VP ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ ปัจจุบันไดห้ยดุประกอบธุรกจิแลว้ 
โดยไดแ้จง้หยดุประกอบธุรกจิกับกรมสรรพากรตั Lงแตเ่ดอืน กรกฎาคม 2555 และอยูร่ะหวา่ง
การรอชําระบัญช ี

6.บรษัิท ยนูทิรานส ์โกลบอล จํากัด 
(“UNI”) 

- UNI เป็นบรษัิททีJเคยมผีูถ้อืหุน้ร่วมกัน ไดแ้ก ่ คณุกติต ิ พัวถาวรสกลุ และคณุเนตรัิด สังข์
งาน  โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 50.00 และรอ้ยละ 49.99 ของทนุจดทะเบยีน 1.00 ลา้น
บาท ตามลําดับ ตอ่มาในเดอืนตลุาคม 2554 ผูถ้อืหุน้ทั Lงสองคนดังกลา่วไดข้ายหุน้ใน UNI 
ใหแ้กบ่คุคลภายนอกแลว้   

- UNI ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ ปัจจุบันไดห้ยดุประกอบธุรกจิแลว้ 
โดยไดแ้จง้หยดุประกอบธุรกจิกับกรมสรรพากร ตั Lงแตเ่ดอืน กรกฎาคม 2555 และอยูร่ะหวา่ง
การรอชําระบัญช ี
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บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์

7.บรษัิท เพชรสรุาษฎร ์ เทรดดิLง 
จํากัด (“PST”) 

- PST เป็นบรษัิททีJมกีรรมการคอื คณุรัตตา พทิักษากลูเกษม ซึJงเป็นภรรยาของคณุสขุสันต ์
กติตภิัทรพงษ์ และมผีูถ้อืหุน้รว่มกัน ไดแ้ก ่คณุสขุสันต ์กติตภิัทรพงษ์และครอบครัว โดยถอื
หุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 99.2 ของทนุจดทะเบยีน 5.00 ลา้นบาท 

- PST ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่ดว้ยรถบรรทกุหัวลากและหางลาก ปัจจุบันไดห้ยดุ
ประกอบธุรกจิแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษัิทในวันทีJ 30 ตลุาคม 2556 และจดทะเบยีน
เสร็จการชําระบัญชใีนวันทีJ 24 มถินุายน 2557 

8.บรษัิท เพชรสรุาษฎรเ์ซอรว์สิ 
จํากัด (“PSS”) 

- PSS เป็นบรษัิททีJมกีรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกัน ไดแ้ก ่คณุสขุสันต ์กติตภิัทรพงษ์และ
ครอบครัว โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ100 ของทนุจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท 

- PSS ประกอบธุรกจิขายเครืJองอะไหล่, สว่นประกอบ และชิLนสว่นยานยนต ์ปัจจุบันไดห้ยดุ
ประกอบธุรกจิแลว้ โดยไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษัิทในวันทีJ 8 มกราคม 2556 และจดทะเบยีน
เสร็จการชําระบัญชใีนวันทีJ 27 มนีาคม 2556 

รายละเอยีดรายการระหวา่งกนั 

 

บคุคลที�
เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ
(ลา้นบาท) ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 2556 6 เดอืน  
2557 

คณุวราภรณ์ 
กติตยิานุ
รักษ์ 

    คา่เชา่คลังเก็บเอกสาร 0.095 0.05 เหตผุลและความจําเป็น 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทนัLนมีเอกสารทีJเกีJยวขอ้ง
จํานวนมากซึJงบรษัิทตอ้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลา
อยา่งนอ้ย 5  ปี  
บริษัทจึงมีความจําตอ้งหาสถานทีJในการเก็บเอกสารดังกล่าว 
โดยบริษัทไดทํ้าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั Lน ตั Lงอยู่เลขทีJ 
59/61 ซอยเจรญินคร 24  มพีืLนทีJใชส้อยรวมประมาณ 408 ตร.ม. 
เพืJอใชเ้ป็นสถานทีJในการเก็บเอกสาร ทั LงนีL บรษัิทไดม้ีการทํา
สัญญาเช่าอาคารดังกล่าวมาตั Lงแต่ปี 2551 โดยสัญญาฉบับ
ปัจจุบันเริJมตั Lงแต่ 1 สงิหาคม 2556  ถงึ 31 กรกฎาคม 2559 
อัตราค่าเชา่เท่ากับ 90,000 บาทต่อปี หรอืเท่ากับ 18.38  บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีหัก ณ ทีJจ่าย) ซึJงเมืJอ
เปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณ
ใกลเ้คียงพบว่ามีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 190,000-
360,000 บาทต่อปี หรอื 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน 
นอกจากนีL ในการเชา่อาคารดังกล่าว บรษัิทยังมวัีตถุประสงคเ์พืJอ
ใชเ้ป็นสํานักงานชัJวคราวในกรณีเกดิสถานการณ์ฉุกเฉนิอกีดว้ย  
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลา่วเกดิขึLนจากความจําเป็นตามลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ โดยการเช่าอาคารดังกล่าวเพืJอเก็บรักษาเอกสารนัLน เป็น
การเช่าต่อเนืJองมาตั Lงแต่ปี 2551 ประกอบกับเป็นอาคารเก่า จงึ
สามารถเช่าไดใ้นอัตราค่าเช่าทีJตํJากว่าการเช่าอาคารพาณิชย์ทีJ
นํามาใชเ้ทยีบเคยีง อย่างไรก็ด ีมูลค่ารายการค่าเชา่ทีJตํJากว่านีL ก็
มไิดเ้ป็นรายการทีJจะส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคัญจนอาจทําให ้
พจิารณาไดว้่างบการเงนิของบรษัิทนัLนยังมไิดส้ะทอ้นค่าใชจ้่าย
อย่างแทจ้รงิแต่อย่างใด นอกจากนีL ในการเช่าอาคารดังกล่าว 
บริษัทยังสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์โดยสามารถใชเ้ป็น
สํานักงานชัJวคราวในกรณีเกดิสถานการณ์ฉุกเฉนิไดอ้กีดว้ย 
ดังนัLน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่า
อาคารพาณชิยดั์งกลา่วเป็นรายการทีJเกดิขึLนตามความจําเป็น,  มี
อัตราคา่เชา่ทีJเหมาะสมและไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีประโยชน์แต่อย่าง
ใด 

คณุสขุสันต ์
กติตภิัทรพงษ์ 

    ค่าเช่าทีJดินพรอ้มสิJงปลูกสรา้งและ
อปุกรณ์เครืJองจักร 

1.44 0.72 เหตผุลและความจําเป็น 
ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไดล้งทุนซืLอรถบรรทุกหัวลาก
จํานวน 17 หัวและหางลากจํานวน 18 หางเป็นมูลค่ารวม 29.84 
ลา้นบาท จากบรษัิท เพชรสรุาษฎร ์เทรดดิLง จํากัด (“PST”) เพืJอ
ขยายธุรกจิขนส่งภายในประเทศ โดยบรษัิทใชแ้หล่งเงนิทุนจาก
การทําสัญญาเชา่ซืLอกับสถาบันการเงนิและใชร้าคาตามทีJสถาบัน
การเงินกําหนดไวใ้นสัญญาเช่าซืLอเป็นราคาทีJซืLอรถบรรทุกหัว
ลากและหางลากจากคุณสุขสันต ์ซึJงการขยายธุรกจิดว้ยการซืLอ
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บคุคลที�
เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ
(ลา้นบาท) ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 2556 6 เดอืน  
2557 

รถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพิJมดังกล่าวนัLน จําเป็นตอ้งมพีืLนทีJใน
การจอดรถและบํารุงรักษาเครืJองยนต์ รวมถึงพืLนทีJในการตั Lง
สํานักงานเพืJอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึJง
ในชว่งเวลานัLนบรษัิทไดม้กีารเปรยีบเทยีบการลงทุนซืLอทีJดนิเพืJอ
ใชเ้ป็นพืLนทีJจอดรถและตั Lงสํานักงาน กับการเช่าพืLนทีJสถาน
ประกอบกจิการเดมิจาก PST และไดข้อ้สรุปว่า การเชา่พืLนทีJจาก 
PST มตีน้ทุนทีJตํJากว่าการลงทุนซืLอทีJดนิใหม่และตั Lงสํานักงาน
ใหม่ประมาณรอ้ยละ 20 บรษัิทจงึไดม้กีารจัดทําสัญญาเช่าทีJดนิ
และสิJงปลูกสรา้งบนเนืLอทีJดนิรวม 3 ไร่ 1 งาน 29.4 ตารางวากับ 
PST เพืJอใชเ้ป็นสถานทีJจอดรถและซอ่มบํารุงรถบรรทุกหัวลาก-
หางลาก และใชเ้ป็นสํานักงานเพืJอใหบ้รกิารลูกคา้ โดยสัญญา
ฉบับแรกเริJมตั Lงแต่ 16 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2558 
อัตราค่าเชา่เท่ากับ 0.12 ลา้นบาทต่อเดอืน หรอื 1.44 ลา้นบาท
ต่อปี ทั LงนีL   ณ วันทีJทําสัญญาดังกล่าว คุณสุขสันต์ซึJงเป็น
กรรมการและผูถ้อืหุน้ของ PST ไดเ้ขา้รับตําแหน่งกรรมการใน
บรษัิทแลว้ตั Lงแตเ่มืJอวันทีJ  29 มนีาคม 2554 
 
ต่อมา ในเดอืนพฤษภาคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กติตภิัทรพงษ์ 
ไดซ้ืLอหุน้เพิJมทุนของบรษัิทจํานวน 0.125 ลา้นหุน้ ทีJราคา 40 
บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีJตราไวเ้ท่ากับ 10 บาทต่อหุน้) อนึJง คุณสุข
สันต์ในฐานะทีJเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ใน PST จึงไดดํ้าเนินการปิด
กจิการ PST เพืJอป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีJอาจจะ
เกดิขึLนในอนาคต ดังนัLน บรษัิทจงึตอ้งยกเลกิสัญญาเชา่ทีJดนิและ
สิJงปลกูสรา้งเดมิทีJไดจั้ดทําไวก้ับ PST และจัดทําสัญญาเชา่ทีJดนิ
และสิJงปลกูสรา้งฉบับใหมก่ับคณุสขุสันตแ์ทน โดยสัญญาเชา่เริJม
ตั Lงแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจกิายน 2558 อัตราค่าเช่า
เทา่กับ 0.12 ลา้นบาทตอ่เดอืน หรอื 1.44 ลา้นบาทต่อปี ซึJงเป็น
อัตราค่าเชา่และเงืJอนไขเชน่เดยีวกันกับสัญญาฉบับเก่าทีJทํากับ 
PST 
 
ทั LงนีL เพืJอใหเ้ป็นไปตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันซึJงได ้
อนุมัตไิวต้ามมตทิีJประชมุคณะกรรมการครั LงทีJ 7/ 2556 ในวันทีJ 3 
เมษายน 2556 บรษัิทจงึไดจั้ดใหม้กีารประเมนิราคาค่าเชา่ทีJดนิ
พรอ้มสิJงปลูกสรา้งและอุปกรณ์เครืJองจักรในเดือนมกราคม ปี 
2557 เพืJอเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็น
ตอ่รายการเชา่ดังกล่าว ซึJงจากรายงานการประเมนิมูลค่าทีJจัดทํา
โดยบรษัิท โมเดอรน์ พร็อพเพอรต์ ีคอนซัลแตนท ์จํากัด ซึJงเป็น
ผูป้ระเมนิอสิระนัLน ผูป้ระเมนิดังกล่าวไดป้ระเมนิมูลค่าค่าเช่ารวม
สิJงปลูกสรา้งและอุปกรณ์เครืJองจักรไดเ้ท่ากับ 96,916  บาทต่อ
เดอืน หรอื 1.16 ลา้นบาทตอ่ปี ในชว่งระยะเวลา 3 ปีแรกของการ
ประเมนิคา่เชา่ในระยะเวลารวม 15 ปี ซึJงเมืJอเปรยีบเทยีบกับอัตรา
ค่าเช่าตามสัญญาปีละ 1.44 ลา้นบาท พบว่า อัตราค่าเช่าตาม
สัญญาสูงกว่าอัตราค่าเชา่ทีJประเมนิไดเ้ฉลีJยประมาณรอ้ยละ 19 
ทั LงนีL ผูป้ระเมนิไดใ้หค้วามเห็นต่อทําเลและสภาพแวดลอ้มของ
ทีJดนิดังกล่าวกว่า ส่วนใหญ่มกีารพัฒนาเป็นบา้นพักอาศัย ส่วน
ตามรมิถนนสายหลักจะเป็นสถานทีJตั Lงของศนูยก์ระจายสนิคา้ของ
บรษัิทหลายแหง่ ดังนัLน บรเิวณดังกล่าวจงึถอืเป็นแหล่งทีJตั Lงของ
ระบบโลจสิตกิสใ์นภาคใต ้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเกดิขึLนจากความจําเป็นทีJตอ้งมีสถานทีJในการ
ประกอบกจิการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก ในส่วนของอัตราค่า
เชา่นัLน บรษัิทไดม้กีารพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างการลงทุนซืLอ
ทีJดินพรอ้มก่อสรา้งสํานักงานใหม่กับการเช่าสถานทีJประกอบ
กิจการเดิมจากคุณสุขสันต์แลว้ จึงตัดสินใจทําสัญญาเช่า
เนืJองจากมีตน้ทุนทีJถูกกว่าการลงทุนซืLอทีJดินและก่อสรา้ง
สํานักงานใหม่ประมาณรอ้ยละ 20 ประกอบกับผูบ้ริหารได ้
พจิารณาแลว้ว่าพืLนทีJดังกล่าวมีความไดเ้ปรียบดา้นทําเลทีJตั Lง
เนืJองจากตั Lงอยูใ่นบรเิวณทีJถอืเป็นแหลง่ทีJตั Lงของระบบโลจสิตกิส์
ภาคใต ้และยังสามารถเริJมใชป้ระโยชนจ์ากพืLนทีJดังกล่าวไดอ้ย่าง
ต่อเนืJองทันที ทั LงนีL  ในช่วงเวลาทีJบริษัททํารายการดังกล่าว 
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บคุคลที�
เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ
(ลา้นบาท) ความจาํเป็น 

และความสมเหตสุมผลของรายการ 2556 6 เดอืน  
2557 

บรษัิทยังมไิดม้กีารแต่งตั Lงคณะกรรมการตรวจสอบและยังมไิดม้ี
การกําหนดมาตรการและขั Lนตอนการอนุมัตริายการระหวา่งกัน  
คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเห็นวา่ รายการเชา่ดังกล่าวเป็น
รายการทีJเกดิขึLนตามความจําเป็นและถงึแมจ้ะมอีัตราค่าเช่าสูง
กว่าค่าเชา่ทีJประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระก็ตาม เนืJองจากผูบ้รหิาร
ของบริษัทไดพ้ิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคํานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทในการเจรจาต่อรองกับคุณสุขสันต์
เสมือนเป็นบุคคลภายนอก ประกอบกับเป็นพืLนทีJทีJมีความ
ไดเ้ปรยีบดา้นทําเลทีJตั Lงและสามารถดําเนนิธุรกจิไดอ้ยา่งตอ่เนืJอง
ทันท ี
 
อย่างไรก็ด ีการต่อสัญญาในอนาคตนัLน คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเห็นวา่ บรษัิทควรนําราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ
ไปใชเ้ป็นปัจจัยในการพจิารณาดว้ย เนืJองจากคุณสุขสันตดํ์ารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ดังนัLน รายการ
ใด ๆ ระหว่างบรษัิทกับคุณสุขสันตจ์งึเขา้ข่ายเป็นการทํารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีJอาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ซึJง
บรษัิทจะตอ้งมคีวามระมัดระวังในการทํารายการ โดยควรกําหนด
เงืJอนไขและอัตราค่าเช่าใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้ับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกทีJไม่มคีวามเกีJยวขอ้งกัน และเป็นการ
ทํารายการทีJไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีประโยชน ์

บรษัิท เกรซ 
แอนด ์แกลม
เมอร ์
(ประเทศ
ไทย) จํากัด 
(“G&M”) 

รายไดค้า่บรกิาร 
ลกูหนีLการคา้ 
ลกูหนีLอืJน 

0.56 
0.03 
0.03 

- 
- 
- 

เหตผุลและความจําเป็น 
รายการดังกล่าวเกดิขึLนจากการทีJ G&M ซึJงประกอบธุรกจิผลติ
และส่งออกเครืJองหัตถกรรมไดใ้ชบ้รกิารจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศกับบรษัิทซึJงเป็นการประกอบธุรกจิตามปกต ิโดยมกีาร
กําหนดราคาขายสนิคา้ระหว่างกันในราคาตน้ทุนบวกอัตรากําไร
และมเีงืJอนไขการคา้ทีJเทยีบเคยีงกันไดก้ับลูกคา้ทัJวไป (เครดติ
เทอม 30 วัน )  โดยในปี 2556 บรษัิทมีรายไดค้่าบรกิารขนส่ง
และพธิีการกรมศุลกากรจาก G&M เท่ากับ 559,916 บาท มี
ลูกหนีLการคา้เท่ากับ 33,057 บาท และมลีูกหนีLอืJนซึJงไดแ้ก่เงนิ
ทดรองจ่ายคา่พธิกีารศลุกากร 27,263 บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการคา้ตามปกตขิองบรษัิททั Lงสอง จึง
เป็นรายการทีJเกดิขึLนตามความจําเป็น โดยมกีารกําหนดราคาและ
เงืJอนไขทางการคา้ตามปกต ิ

ความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ ่

เดมิคณุกติต ิพัวถาวรสกลุ เคยเป็นผูถ้อืหุน้และกรรมการใน VP และ UNI ซึJงประกอบธุรกจิประเภทเดยีวกับบรษัิท 
ตอ่มา เพืJอเป็นการปรับโครงสรา้งการบรหิารภายในกลุม่และเพืJอขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีJอาจจะเกดิขึLนในอนาคต 
VP และ UNI จงึไดห้ยุดประกอบธุรกจิโดยมกีารแจง้หยุดการประกอบธุรกจิกับกรมสรรพากรตั Lงแตเ่ดอืนกรกฎาคม ปี 2555  
และอยูร่ะหวา่งการรอชาํระบญัช ีดงันัLน ปัจจุบันบรษัิททีJยังคงประกอบธุรกจิอยู่จงึมเีพยีงบรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล 
โลจสิตกิส ์จํากดั (“บรษัิท”, ”NCL”) เพยีงแหง่เดยีว 

อยา่งไรก็ด ี เพืJอเป็นการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีJอาจจะเกดิขึLนจากการทีJผูถ้อืหุน้ใหญ ่ ซึJงไดแ้ก ่ คณุ
กติต ิ พัวถาวรสกลุจะประกอบธุรกจิทับซอ้นกนักบับรษัิท ผูถ้อืหุน้ใหญด่งักลา่วจงึไดทํ้าสญัญากับบรษัิทวา่จะไมป่ระกอบธรุกจิ
ประเภทเดยีวกนักบับรษัิท ซึJงไดแ้ก ่ การประกอบธรุกจิใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศและใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ
รวมถงึธรุกจิอืJนของบรษัิทในอนาคต รวมทั Lงจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักับธรุกจิของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น
ในบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่นสามัญ หรอืเป็นหุน้สว่นแบบไมจํ่ากัดความรับผดิในหา้งหุน้สว่นจํากดั หรอืเป็นกรรมการหรอืรับจา้ง
หรอืเป็นผูม้อํีานาจควบคมุในกจิการใดทีJประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิทและ
บรษัิทย่อย(ถา้ม)ี ไมว่า่จะทําเพืJอประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ ืJน โดยหากผูถ้อืหุน้ใหญเ่ห็นโอกาสทางธรุกจิดงักลา่วใน
อนาคต จะพจิารณาใหบ้รษัิทเป็นผูป้ระกอบกจิการนัLนๆ ซึJงสญัญานีLมผีลผกูพันจนกวา่คณุกติต ิ พัวถาวรสกลุรวมถงึผูท้ีJ
เกีJยวขอ้งตามนยิามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีJ กจ.17/2551 จะถอืหุน้รวมกนัตํJากวา่
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษัิท และไมม่ทีา่นใดดํารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรอืกรรมการของบรษัิท 
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ภาระผูกพนั 

• ณ วันทีJ 30 มถิุนายน 2557  บรษัิทไดทํ้าสญัญาเชา่พืLนทีJและสัญญาบรกิารกับบคุคลภายนอกหลายแห่ง โดยมี
ระยะเวลาการเชา่ตั Lงแต ่1-3 ปี และสามารถตอ่อายไุด ้บรษัิทมขีอ้ผกูมัดทีJจะตอ้งจ่ายคา่เชา่และคา่บรกิารตามสญัญา
เดอืนละ 263,045.00 บาท 

• ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557  บรษัิทมภีาระผกูพันในการใหธ้นาคารภายในประเทศออกหนังสอืคํLาประกันจํานวน 2.83 
ลา้นบาท 

• ณ วันทีJ 30 มถิุนายน 2557 บรษัิทไดทํ้าสญัญาบรกิารกับทีJปรกึษาทางการเงนิแห่งหนึJง โดยบรษัิทมภีาระผูกพัน
ตอ้งจา่ยคา่บรกิารคงเหลอืจํานวน 0.90 ลา้นบาท(31 ธันวาคม 2556: จํานวน 1.50 ลา้นบาท) 

• ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557 บรษัิทมวีงเงนิซืLอขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ทีJยังไม่ไดเ้บกิใช ้จํานวน 50,000.00 
ดอลลารส์หรัฐ 

• ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557 บรษัิทมภีาระผกูพันในการคํLาประกนัความเสยีหายในการใหบ้รกิารกับลกูคา้รายหนึJง เป็น
จํานวน 0.20 ลา้นบาท 

 
ปจัจยัความเสี�ยง  
1  ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 
    ในการใหบ้รกิารลูกคา้ในเขตต่างประเทศนัLน บรษัิทมีพันธมติรทางการคา้ซึJงเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิจัดการขนสง่ใน
ประเทศต่างๆ ซึJงจะทําหนา้ทีJเป็นตัวแทนของบริษัทในการตดิต่อประสานงานเพืJอใหบ้รกิารในเขตต่างประเทศ (Agent) 
รวมถงึการรับคา่บรกิารจากลกูคา้ทีJปลายทางและการจ่ายตน้ทนุคา่บรกิารตา่งๆ ในตา่งประเทศ เชน่ ตน้ทนุคา่ระวางเรอื, คา่
ระวางเครืJองบนิ, คา่ขนสง่หรอืคา่เอกสารพธิกีารตา่ง ๆ ในตา่งประเทศ เป็นตน้  ดังนัLน บรษัิทจงึมรีายรับและรายจ่ายเป็นสกลุ
เงนิตา่งประเทศสําหรับการใหบ้รกิารลกูคา้ทีJมกีารใชบ้รกิารเอเย่นตใ์นตา่งประเทศดังกลา่ว โดยในปี 2556 และชว่ง 6 เดอืน
ของ ปี 2557 บรษัิทมรีายไดเ้ป็นสกุลเงนิต่างประเทศเท่ากับ 286.67 ลา้นบาท และ 143.95 ลา้นบาท หรือคดิเป็นสัดสว่น
รอ้ยละ 30.85 และรอ้ยละ 29.70 ตามลําดับ และมตีน้ทุนค่าบรกิารทีJเป็นสกุลเงนิต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 143.41 ลา้น
บาท และ 69.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.45 และรอ้ยละ 17.53  
    ดังนัLน บรษัิทจงึมคีวามเสีJยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีJยน ในกรณีทีJอัตราแลกเปลีJยนระหว่างสกุลเงนิบาทและ
สกลุเงนิตา่งประเทศมคีวามผันผวนมาก จะสง่ผลใหบ้รษัิทไดรั้บผลกระทบทีJมนัียสําคัญตอ่รายไดแ้ละอัตรากําไรของบรษัิท
เมืJอคดิเป็นสกลุเงนิบาท โดยอาจเกดิผลกําไรหรอืขาดทุนจากอัตราแลกเปลีJยน ในกรณีทีJอัตราแลกเปลีJยน ณ วันทีJทําการ
บันทกึบัญชกีับวันทีJทําการแลกเปลีJยนเงินเป็นสกุลบาทมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีรายไดแ้ละตน้ทุน
คา่บรกิารจากตา่งประเทศเป็นเงนิสกลุเงนิดอลล่ารส์หรัฐเป็นหลัก  คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99 ของรายไดแ้ละตน้ทุน
คา่บรกิารตา่งประเทศของบรษัิท  
    ดังนัLน เพืJอเป็นการลดความเสีJยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีJยนดังกล่าว ผูบ้รหิารของบรษัิทไดม้กีารตดิตามการ
เปลีJยนแปลงของอตัราแลกเปลีJยนอยา่งใกลช้ดิเพืJอประเมนิสถานการณ์และแนวโนม้ของอัตราแลกเปลีJยนสกลุเงนิตา่ง ๆ และ
มกีารลดความเสีJยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีJยนดว้ยการเปิดบัญชเีงนิฝากสกลุเงนิตา่งประเทศ (Foreign Currency 
Deposit Account: FCD)  และบรษัิทมนีโยบายในการลดความเสีJยงโดยการทําสญัญาซืLอขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 
(Forward Contract) ซึJงอยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้รหิารและเป็นไปตามนโยบายทีJไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทครัLงทีJ 
2/2557 ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557  โดยบรษัิทมวีงเงนิซืLอขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้(Forward Contract) กับสถาบัน
การเงนิเทา่กบั 500,000 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ 
 
ทั LงนีL บรษัิทไมม่นีโยบายในการเก็งกําไรจากอตัราแลกเปลีJยนแตอ่ยา่งใด 
 
2.  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิบุคลากร 
     ธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศนัLนตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีJบังคับใชใ้นการ
สง่ออกหรอืนําเขา้และกฎหมายของประเทศตา่งๆ รวมทั Lงตอ้งมคีวามเขา้ใจในรูปแบบและเงืJอนไขในพธิกีารชําระเงนิระหวา่ง
ประเทศ เพืJอใหม้ัJนใจไดว้า่ลกูคา้จะสามารถปฏบิัตติามกฎระเบยีบทีJเกีJยวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งและสามารถรับหรอืสง่สนิคา้ได ้
ตามกําหนดเวลา ในสว่นของธุรกจิขนสง่ในประเทศนัLนก็ตอ้งอาศัยพนักงานขับรถทีJมคีวามชํานาญเฉพาะดา้นและสามารถ
ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของบรษัิทได ้ดังนัLน บรษัิทจงึมคีวามเสีJยงตอ่การขาดแคลนบคุลากรหากบรษัิทมกีารขยายงานหรอืมี
พนักงานลาออกแลว้บรษัิทยังไมส่ามารถหาบคุลากรทดแทนไดท้นั 
บรษัิทตระหนักถงึความสําคัญของบคุลากรดังกลา่วเป็นอย่างด ีจงึไดใ้หค้วามสําคัญการพัฒนาและจูงใจใหทํ้างานกับบรษัิท 
โดยบรษัิทมกีารวางแผนความกา้วหนา้ทางสายงานและมกีารใหค้า่ตอบแทนทีJเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของพนักงาน
ในแตล่ะสายงาน  ดงันัLน บรษัิทจงึมอีตัราการหมุนเวยีนของพนักงานในสว่นงานทีJสําคัญตอ่การประกอบธุรกจิทีJตํJา โดยมอีายุ
งานเฉลีJยของพนักงานในแผนกใหบ้รกิารบรหิารและจัดการขนสง่และพธิกีารกรมศลุกากร (FF) และแผนกใหบ้รกิารขนสง่และ
กระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC) ไมตํ่Jากวา่ 5 ปี และมอีายงุานเฉลีJยของพนักงานระดบัผูบ้รหิารไมตํ่Jาวา่ 20 ปี  
      นอกจากนีL บริษัทยังไดม้ีการนําระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการทํางาน อาท ิระบบ Log Freight ซึJงเป็นระบบ
สารสนเทศทีJสามารถเชืJอมโยงฐานขอ้มูลลูกคา้เพืJอจัดการเอกสารต่างๆ ทีJตอ้งใชใ้นการดําเนินพธิศีุลกากรและการนําเขา้-
สง่ออก และระบบกําหนดตําแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึJงเป็นระบบตดิตามสถานะการจัดสง่สนิคา้ดว้ย
รถบรรทกุหัวลากและหางลาก ทั LงนีL เพืJอสรา้งความสะดวกแกพ่นักงานในการใหบ้รกิารลกูคา้และยังชว่ยลดจํานวนบคุคลากร
ทีJตอ้งใชใ้นขั Lนตอนการทํางานตา่ง ๆ ของบรษัิทไดอ้กีดว้ย 
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3.  ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลกูคา้รายใหญ ่
      กลุ่มลูกคา้ของบริษัทนัLนกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกจิต่างๆ ทั LงธุรกจิทีJเกีJยวขอ้งกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
รวมถงึกลุม่ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสเ์ชน่เดยีวกันกับบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทไม่มกีารพึJงพงิลูกคา้รายใดเป็นสดัสว่นมากกว่า
รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในแตล่ะปี โดยในปี 2556 และ6 เดอืนแรก ปี 2557 บรษัิทมกีารใหบ้รกิารแกล่กูคา้ใน
สดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพียง 1  ราย โดยมสีัดสว่นรายไดจ้ากลูกคา้ดังกล่าวเท่ากับรอ้ยละ 
19.72 และรอ้ยละ 17.41 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปี 2556 และ6 เดอืนแรก ปี 2557 ตามลําดบั 
     อยา่งไรก็ด ีหากพจิารณาจากรายไดโ้ดยแยกเป็นกลุม่ธุรกจิจะพบวา่ ในปี 2556 และ6 เดอืนแรก ปี 2557 บรษัิทมรีายได ้
จากการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ในสดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากกลุม่ธุรกจิขนสง่ในประเทศ เป็นจํานวน 1 ราย โดยมี
มูลคา่เทา่กับ 42.04 ลา้นบาท และ 24.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นเทา่กับรอ้ยละ 35.66 และรอ้ยละ 39.42 ของรายได ้
จากการใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ ในปี 2556 และ6 เดอืนแรก ปี 2557 ตามลําดับ ตามลําดับ ดังนัLน บรษัิทจงึมคีวามเสีJยง
จากการพึJงพงิลกูคา้รายใหญส่าํหรับการประกอบธรุกจิขนสง่ในประเทศ  
     อยา่งไรก็ด ีลกูคา้รายใหญ่ของกลุม่ธุรกจิขนสง่ในประเทศรายดังกลา่วเป็นลกูคา้ประจําทีJมกีารตดิตอ่กันมาเป็นระยะเวลา
กว่า 5 ปีและมีความสัมพันธ์ทีJดีต่อกันอย่างต่อเนืJอง ประกอบกับการทีJบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการอย่างมี
ประสทิธภิาพและมขีอบเขตการใหบ้รกิารอย่างครบวงจร ส่งผลใหลู้กคา้รายใหญ่ดังกล่าวมีการใชบ้รกิารจัดการระบบโลจิ
สตกิสข์องบรษัิทเพิJมขึLนอยา่งตอ่เนืJอง สง่ผลใหบ้รษัิทเชืJอมัJนวา่จะยังคงไดรั้บความไวว้างใจจากลกูคา้ประจําของบรษัิทตอ่ไป 
อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดม้นีโยบายในการลดความเสีJยงจากการพึJงพงิลูกคา้รายใดรายหนึJง โดยบรษัิทมนีโยบายในการขยาย
ลกูคา้ใหมเ่พืJอกระจายฐานลกูคา้ของบรษัิท และยังเป็นการสรา้งโอกาสทางธรุกจิเพิJมเตมิในการใหบ้รกิารตา่งๆ ของบรษัิทอกี
ดว้ย 
 
4.   ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบในการประกอบธุรกจิ 
     เนืJองจากบรษัิทประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศซึJงตอ้งเกีJยวขอ้งกับกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีJบังคับใชใ้น
การสง่ออกหรอืนําเขา้และกฎหมายของประเทศต่างๆ ดังนัLน บรษัิทจงึมคีวามเสีJยงหากมกีารเปลีJยนแปลงกฎระเบยีบต่างๆ 
และบรษัิทไมส่ามารถปฏบิตัติามได ้ก็อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถจัดการสง่สนิคา้ไดต้ามขอ้กําหนดทีJลกูคา้ตอ้งการ รวมถงึ
อาจเกดิความเสยีหายจากคา่ปรับตา่งๆ ได ้ 
อย่างไรก็ด ีบรษัิทไดจั้ดเตรยีมบุคลากรทีJมคีวามรูค้วามรูค้วามชํานาญในธุรกจิจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศไวค้อยใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้และคอยใหคํ้าแนะนําแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบรษัิทมีการกําหนดผูรั้บผดิชอบในการศกึษาขอ้มูลและ
ตดิตามการบังคับใชก้ฎระเบยีบและมาตรการทางการคา้ของประเทศต่าง  ๆ ทั Lงจากการตดิตามข่าวสาร ตดิต่อหน่วยงาน
ราชการ รวมทั Lงการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการซึJงเป็นคู่คา้ของบริษัทในต่างประเทศ เพืJอแจง้ขอ้มูลใหส้่วนงานทีJ
เกีJยวขอ้งต่าง ๆ ในบริษัทรับทราบและนําไปปฏบิัตไิดอ้ย่างถูกตอ้งตามระเบยีบและกฎหมายศุลกากรรวมถงึกฎหมายอืJนทีJ
เกีJยวขอ้งสง่ผลใหแ้ตล่ะสว่นงานในบรษัิทไดรั้บขอ้มูลอย่างตอ่เนืJองและเพยีงพอตอ่ใหคํ้าปรกึษาแกล่กูคา้ใหส้ามารถปฏบิัติ
ตามกฎระเบยีบทีJเกีJยวขอ้งต่าง  ๆ ได ้ทั LงนีL ในอดีตทีJผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรือเรียกค่าเสยีหายจากการทีJไม่
สามารถปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีJเกีJยวขอ้งตา่งๆ  
 
5. ความเสี�ยงจากการเปิดประชาคมอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) 
    ในปี 2558 จะมกีารจัดตั Lงประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุม่ธุรกจิบรกิาร
ดา้นโลจสิตกิสเ์ป็นสาขาทีJจะตอ้งเปิดใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนอืJนสามารถถอืหุน้ในธุรกจิไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  70 โดยเริJม
ตั Lงแต่ปี 2556 ดังนัLน บริษัทจงึมคีวามเสีJยงจากการทีJจะมผีูป้ระกอบการรายใหม่เพิJมมากขึLนโดยเฉพาะบรษัิทต่างชาตทิีJมี
ความพรอ้มดา้นเงนิทนุและเทคโนโลยทีีJทนัสมัยกวา่ รวมถงึมบีรกิารทีJครบวงจรมากกวา่ ซึJงอาจสง่ผลใหก้ารแขง่ขันในธุรกจิมี
ความรุนแรงเพิJมขึLนและทําใหบ้รษัิทอาจตอ้งสญูเสยีรายไดไ้ป 
    อยา่งไรก็ด ีแมก้ารเปิดประชาคมอาเซยีนนัLนจะสง่ผลใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาเพิJมขึLน แตใ่นขณะเดยีวกันการเปิด
ประชาคมอาเซยีนดังกล่าวก็สง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการแลกเปลีJยนสนิคา้และทรัพยากรตา่ง ๆ ซึJงสง่ผลใหก้จิกรรมดา้นโลจิ
สตกิสข์องประเทศไทยมีแนวโนม้ขยายตัวเพิJมขึLนอย่างมากเช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียดเพิJมเตมิในหัวขอ้ 2.2.4 ภาวะ
อตุสาหกรรมและการแขง่ขนั) ดงันัLน จงึนับเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการทีJมคีวามพรอ้มทีJจะสามารถรองรับความตอ้งการดา้น
ระบบโลจสิตกิสท์ีJจะเพิJมมากขึLนดงักลา่ว 
    ทั LงนีL จากการทีJบรษัิทมกีารพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนืJอง ทั Lงการนําเอาเทคโนโลยมีาชว่ยในการใหบ้รกิาร 
เชน่ ระบบ Log Freight และระบบ GPS (ดรูายละเอยีดเพิJมเตมิในหัวขอ้ 2.2.1 กลยุทธก์ารแขง่ขัน) และการขยายขอบเขต
การใหบ้ริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดค้รบวงจรมากทีJสดุ ประกอบกับวสิัยทัศน์ของผูบ้ริหารทีJ
เตรยีมความพรอ้มในการหาพันธมติรในประเทศตา่งๆ เพืJอสรา้งเครอืขา่ยการใหบ้รกิารใหส้ามารถเชืJอมโยงกันไดท้ัJวทกุทวปี
แลว้นัLน สง่ผลใหบ้รษัิทเชืJอมัJนว่า ถงึแมก้ารแข่งขันจะรุนแรงขึLนในอนาคต บรษัิทก็จะยังคงสามารถรักษาศักยภาพในการ
แขง่ขนัได ้ 
 
 
กรณีพพิาท  - ไมม่ ี- 
 
จํานวนพนกังาน  ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557 บรษัิทมพีนักงาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร 6 ทา่น) จํานวนทั LงสิLน 182 คน 
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ประวตัคิวามเป็นมาโดยสรุป 

2537     -  เริJมธุรกจิโลจสิตกิสโ์ดยการจดทะเบยีนจัดตั Lงบรษัิท ว ีพี อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากัด (“VP”) โดยเริJมจากการเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่ระหวา่งประเทศแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์ (LCL) ใน
เสน้ทางประเทศไทย – ทวปีสหรัฐอเมรกิา 

2539  -  กอ่ตั Lง บรษัิท รจีนิอล เฟิสท ์จบูลิีJ จํากดั(“RJB”) เพืJอใหเ้ชา่อาคาร 

2539   -  ขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารสูท่วปีเอเชยี 

2543   -  ขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารสูท่วปียโุรป 

2545  - บรษัิท รีจนิอล เฟิสท ์จูบลิีJ จํากัด ไดข้ยายธุรกจิจากการใหเ้ชา่อาคารมาสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารจัดการ
ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

  - มีการก่อตั Lงบริษัท ยูนิทรานส ์โกลบอล จํากัด (“UNI”) ขึLนเพืJอประกอบธุรกจิใหบ้ริการจัดการขนส่ง
ระหวา่งประเทศเชน่เดยีวกนั 

2550  - บรษัิท รจีนิอล เฟิสท ์จูบลิีJ จํากัด(“RJB”) ไดเ้ปลีJยนชืJอเป็น บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอร์เนชัJนแนล โลจิ
สตกิส ์จํากดั (“บรษัิท”, “NCL”) โดยยังคงประกอบธรุกจิใหบ้รกิารจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

2552  - เพืJอเป็นการปรับโครงสรา้งการบรหิารภายในกลุ่มบรษัิทและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีJอาจ
เกดิขึLนในอนาคต VP จงึไดเ้ริJมหยดุการประกอบธรุกจิ 

2554  - เริJมใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหัวลากและหางลาก โดยเริJมตน้ทีJเสน้ทางในภาคใต ้

  - เปิดจดุใหบ้รกิารดา้นเอกสารการสง่ออกและนําเขา้ทีJทา่เรอืคลองเตย 

2555  - เปลีJยนแปลงมลูคา่ทีJตราไวข้องหุน้สามัญจากหุน้ละ 100.00 บาทเป็นหุน้ละ 10.00 บาท 

  - เพิJมทุนจดทะเบยีนของบริษัทเป็น 60.00 ลา้นบาท โดยมผีูถ้อืหุน้ใหม่คอืคุณปิJนรัก ประสทิธศิริกิุล ซึJง
เป็นภรรยาของคุณกติต ิพัวถาวรสกลุ เป็นผูซ้ืLอหุน้เพิJมทนุจํานวน 1.00 ลา้นหุน้ ทีJราคาหุน้ละ 10.00 บาท 
เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

  - UNI แจง้หยดุประกอบธรุกจิกบักรมสรรพากร 

  - ขยายธุรกจิขนสง่ในประเทศโดยการซืLอหัวลากจํานวน 17 หัวและหางลากจํานวน 18 หาง จากบรษัิท 
เพชรสรุาษฎร ์เทรดดิLง จํากดั ซึJงเป็นบรษัิททีJมคีณุสขุสนัต ์กติตภิัทรพงษ์และครอบครัวเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่

  - เพิJมทนุจดทะเบยีนของบรษัิทเป็น 66.25 ลา้นบาท เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในการขยายตัวของธุรกจิ 
โดยมีผูถ้ ือหุน้เดมิคอื คุณกติต ิพัวถาวรสกุล และคุณพรทพิย ์แซ่ลิLม เป็นผูซ้ืLอหุน้เพิJมทุนจํานวน 0.325 
ลา้นหุน้ และ 0.05 ลา้นหุน้ ตามลําดับ ทีJราคาหุน้ละ 10.00 บาท และมผีูถ้อืหุน้ใหม่ไดแ้ก ่คณุวศิษิฎ ์ประ
สทิธศิริกิลุ และคณุสขุสนัต ์กติตภิัทรพงษ์ เป็นผูซ้ืLอหุน้เพิJมทนุจํานวน 0.125 ลา้นหุน้และ 0.125 ลา้นหุน้
เชน่กัน ทีJราคาหุน้ละ 10 บาทตอ่หุน้ และ 40 บาทตอ่หุน้ ตามลําดับ (มูลคา่ทีJตราไวเ้ทา่กับ 10 บาทต่อ
หุน้) 

  - ตั LงสาํนักงานสาขาทีJอําเภอพุนพนิ จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี

  - บรษัิท ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอ ีจํากดั ซืLอหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทจํานวน 1 หุน้ ทีJราคา 40 บาท 

  - เพิJมทนุจดทะเบยีนของบรษัิทเป็น 81.25 ลา้นบาท เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในการขยายตัวของธุรกจิ 
โดยมผีูถ้อืหุน้ใหม่คอื บรษัิท ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอ ีจํากัด เป็นผูซ้ืLอหุน้จํานวน 1.50 ลา้นหุน้ ทีJราคาหุน้ละ 
40 บาทตอ่หุน้ (มลูคา่ทีJตราไวเ้ทา่กบั 10 บาทตอ่หุน้) 

  - ดําเนนิการแปรสภาพบรษัิทเป็นมหาชน และเปลีJยนชืJอจาก  “บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจิ
สตกิส ์จํากดั” เป็น “ บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากัด (มหาชน)”  เพืJอนําบรษัิทเขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

  - เพิJมทนุจดทะเบยีนจาก 81.25 ลา้นบาทเป็น 105.00 ลา้นบาท และเปลีJยนแปลงมูลคา่ทีJตราไวข้องหุน้
สามัญจากหุน้ละ 10.00 บาทเป็นหุน้ละ 0.25 บาทซึJงทําใหจํ้านวนหุน้สามัญทีJจดทะเบยีนไวเ้พิJมขึLนจาก 
8,125,000 หุน้เป็น 420,000,000 หุน้ 

2556  - เริJมใหบ้รกิารจัดหาและบรหิารจัดการคลังสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ โดยปัจจุบันมคีลังสนิคา้ทีJใหบ้รกิาร 1 แห่งทีJ
เขตปลอดอากรวนิโคสท ์ถนนบางนา-ตราด 

  - ตั LงสาํนักงานสาขาทีJ อําเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม/บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  - ไมม่ ี– 
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การเพิ�ม (ลด) ทนุในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา     

  หน่วย: ลา้นบาท 
วนั/เดอืน/ปี ทนุทีJ(ลด)เพิJม หลงัเพิJม(ลด)ทนุ หมายเหต/ุวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

9 เม.ย. 2555 10.00 60.00 เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในการขยายธุรกจิขนสง่ใน
ประเทศ โดยการซืLอรถบรรทกุหัวลาก – หางลาก 

29 พ.ค. 2556 6.25 66.25 เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการขยายธรุกจิ 
27 ก.ย. 2556 15.00 81.25 เพืJอใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการขยายธรุกจิ 

 
 
รอบระยะเวลาบญัช ี 1  มกราคม - 31 ธันวาคม  

ผูส้อบบญัช ี ปี 2557 บรษัิทแตง่ตั Lงผูส้อบบัญชสีงักดับรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากัด ตามรายชืJอและเลข
ทะเบยีนดงัตอ่ไปนีL 

1. นางสาวซซูาน  เอีJยมวณชิชา  เลขทะเบยีน 4306 

2. นายสชุาต ิ     พานชิยเ์จรญิ  เลขทะเบยีน 4475 

3. นายสมยศ       ววิรรธนอ์ภนัิย  เลขทะเบยีน 5476 

 

นายทะเบยีนหุน้ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

ที�ปรกึษาทางการเงนิ บรษัิท ฟินเน็กซแ์อด๊ไวเซอรีJ จํากดั 

ผูจ้ดัการการจดัจําหนา่ยและ บรษัิทหลักทรัพย ์แอพเพลิ เวลธ ์จํากดั (มหาชน) 

รบัประกนัการจําหนา่ย 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ตํJากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลังหักทุนสํารองต่างๆ ทั Lงหมดแลว้ ซึJงการ
จ่ายเงนิปันผลนัLนจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ ความจําเป็น ความ
เหมาะสมอืJนใดในอนาคต และปัจจัยอืJนๆ ทีJเกีJยวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามทีJคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรอืเหมาะสม ทั LงนีL การดําเนนิการดงักลา่วจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้  

ทั LงนีL มตคิณะกรรมการบรษัิทซึJงพจิารณาเรืJองการจ่ายเงนิปันผลตอ้งนําเสนอทีJประชมุผูถ้อืหุน้เพืJอขออนุมัต ิยกเวน้ กรณีการ
จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจอนุมัตใิหดํ้าเนินการได ้เมืJอเห็นวา่บรษัิทมกํีาไรสมควรพอทีJจะจ่าย
โดยไมม่ผีลกระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษัิท แลว้รายงานใหท้ีJประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

บตัรสง่เสรมิการลงทนุ  - ไมม่ ี– 
 
จํานวนผูถ้อืหุน้    ณ วนัทีJ 6 พฤศจกิายน 2557 ปรากฏดงันีL 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 จํานวน จํานวน รอ้ยละของ 
 ราย หุน้ ทนุชาํระแลว้  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ผูถ้อืหุน้สามัญทีJเป็น Strategic Shareholders 
1.1 กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร  
รวมถงึผูท้ีJเกีJยวขอ้งและบคุคลทีJมคีวามสมัพันธ ์ 7 245,000,000 58.33 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีJถอืหุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ีJเกีJยวขอ้งดว้ย 1 60,000,000 14.29 
1.3 ผูม้อํีานาจควบคมุ - - - 
2. ผูถ้อืหุน้สามัญรายยอ่ยทีJถอืไมตํ่Jากวา่ 1 หน่วยการซืLอขาย         2,026     115,000,000               27.38 
3. ผูถ้อืหุน้สามัญทีJถอืตํJากวา่ 1 หน่วยการซืLอขาย - - - 
    รวมผูถ้อืหุน้สามญัท ั*งส ิ*น            2,034 420,000,000 100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ ณ วนัทีJ 6 พฤศจกิายน 2557 มดีงันีL 

 
หมายเหต ุ1.บจก.รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอ ีมรีายชื�อผูถ้อืหุน้ตามตารางดงันี* 
 

 รายชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้(หุน้) รอ้ยละ 

1. บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 19,999,994 100.00 

2. นายชาตชิาย สนุทรเกยีรต ิ 1 0.00 

3. นายณัฐพล สขุมุ 1 0.00 

4. นายธติ ิ ตนัตกิลุานันท ์ 1 0.00 

5. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย ์ 1 0.00 

6. นายพจนารถ แสงพฤกษ์ 1 0.00 

7. นายสรุเดช                     เกยีรตธินากร 1 0.00 

 รวม  20,000,000 100.00 

 
 
ผูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว    ณ วนัทีJ 6 พฤศจกิายน 2557 
   บรษัิทมผีูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว 9  ราย 
   ถอืหุน้รวมกนั 50,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01  ของทนุชําระแลว้ 

 หมายเหต ุบรษัิทมขีอ้จํากดัเกีJยวกับการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ตา่งดา้วตามขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้11 
วา่หน้ของบรษัิทยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรโีดยไมม่ขีอ้จํากัด เวน้แตก่ารโอนหุน้นัLนเป็นเหตใุหม้คีน
ตา่งดา้วถอืหุน้ในบรษัิทเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ทีJจําหน่ายได ้

 รายชื�อผูถ้อืหุน้ 

กอ่นการเพิ�มทนุ ภายหลงัการเพิ�มทนุ 

จาํนวนหุน้ รอ้ยละ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. กลุม่ครอบครวัพวัถาวรสกลุ     

 นายกติต ิ พัวถาวรสกลุ 173,000,000 53.23 173,000,000 41.19 

 นางสาวปิJนรัก ประสทิธศิริกิลุ 40,000,000 12.31 40,000,000 9.53 

 นายวศิษิฏ ์ ประสทิธศิริกิลุ 20,000,000 6.15 20,000,000 4.76 

 นางอรนุช เกยีรตขิจรสขุ 15,000,000 4.62 15,000,000 3.57 

 รวม  248,000,000 76.31 248,000,000 59.05 

2. บจก.รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอ ี1 60,000,000 18.46 60,000,000 14.29 

3. นายสขุสันต ์ กติตภิัทรพงษ์ 5,000,000 1.54 5,000,000 1.19 

4. นายอมฤทธิ� กลอ่มจติเจรญิ - - 5,000,000 1.19 

5. นางสาวเนตรัิด สังขง์าม 4,000,000 1.23 4,000,000 0.95 

6. นายวัญเทนันท ์ เตชะมรกต 4,000,000 1.23 4,000,000 0.95 

7. นางสาวพรทพิย ์            แซล่ิLม 
 

4,000,000 1.23 4,000,000 0.95 

8. นางกันยา                     สทิธิ�สกุใส - - 3,100,000 0.74 

9. นางสาวเนตรนพศิ           รุง่ธนเกยีรต ิ - - 3,040,000 0.73 

10. นางสาวนันทพร              ทองสองส ี - - 3,000,000 0.71 

11. อืJนๆ  - - 80,860,000 19.25 

 รวม  325,000,000 100.00 420,000,000 100.00 
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คณะกรรมการ                            
คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย จํานวน 9 คน ดงันีL 

ชื�อ ตําแหนง่ วนัที�ดํารงตําแหนง่ 
1. นายกร             ทัพพะรังส ี กรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษัิท 21 กมุภาพันธ ์2556 
2. นายกติต ิ          พัวถาวรสกลุ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีJบรหิาร 7  สงิหาคม 2539 
3. นายสขุสันต ์      กติตภิัทรพงษ์ กรรมการ 29  มนีาคม 2554 
4. นายวัญเทนันท ์  เตชะมรกต กรรมการ 2  เมษายน 2550 
5. นางสาวเนตรัิด     สังขง์าม กรรมการ 2  เมษายน 2550 
6. นางสาวพรทพิย ์   แซล่ิLม กรรมการ 14 สงิหาคม 2557 
7. นายพงศพั์นธ ์    คงกําเหนดิ กรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 21 กมุภาพันธ ์2556 
8. นายสมชาย        ชาญพัฒนากร กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 21 กมุภาพันธ ์2556 
9. นางกนกพร        ยงใจยทุธ กรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 6  มนีาคม 2556 
    

โดยม ี นางสาวดวงสมร  ศภุศักดิ�สทุศัน์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบรษัิท  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทีJประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัLงทีJ 6/2556 เมืJอวนัทีJ 1 มนีาคม 2556 ไดม้มีตแิตง่ตั Lงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายนาม
ดงันีL 

รายชื�อ ตําแหนง่ 
1. นายพงศพั์นธ ์     คงกําเหนดิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย        ชาญพัฒนากร กรรมการตรวจสอบ 
3. นางกนกพร        ยงใจยุทธ* กรรมการตรวจสอบ 
   

หมายเหต ุ *เป็นกรรมการตรวจสอบทีJมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบัญชแีละการเงนิ 
โดยม ี นางสาวรัชน ี เหลา่สาครชยั ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอํานาจหนา้ทีJของคณะกรรมการตรวจสอบ  
“คณะกรรมการตรวจสอบ” มหีนา้ทีJภายในขอบเขตทีJกําหนดไว ้ดงัตอ่ไปนีL 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญช ีโดยประสานงานกับ
ผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารทีJรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทั Lงรายไตรมาสและประจําปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบัญชใีหส้อบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีJเห็นวา่จําเป็นและเป็น
เรืJองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทได ้

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีJ
มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายในนอกจากนีL พจิารณา
ความเป็นอสิระของสาํนักตรวจสอบภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึJงเป็นบคุคลภายนอก ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Lง โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูบ้ริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู ้
ตรวจสอบภายในซึJงเป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์
หรอืกฎหมายทีJเกีJยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั LงบุคคลซึJงมีความเป็นอสิระเพืJอทําหนา้ทีJเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท รวมถึง
พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชโีดยคํานึงถงึความน่าเชืJอถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปรมิาณงานตรวจสอบของบรษัิทผูส้อบบัญชนัีLน รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีJไดรั้บมอบหมายใหทํ้าการ
ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิท 

5. จัดใหม้กีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษัิทโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ1 ครัLง  
6. พิจารณารายการทีJเกีJยวโยงกันหรือรายการทีJอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั LงนีL เพืJอใหม้ัJนใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษัิท 

7. พจิารณารายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึJงสนิทรัพยข์องบรษัิท ซึJงมขีนาดรายการทีJตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามทีJกําหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์และหลักเกณฑ์
ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

8. อนุมัตแิผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณารับทราบการรายงานผลการปฏบิัตงิานของสํานักตรวจสอบ
ภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึJงเป็นบคุคลภายนอก 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพืJออนุมัต ิ
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท ซึJงรายงานดังกลา่วตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีL 
(ก)  ความเห็นเกีJยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีJเชืJอถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
(ข)  ความเห็นเกีJยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
(ค)  ความเห็นเกีJยวกับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนด ของตลาด

หลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีJเกีJยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
(ง)  ความเห็นเกีJยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
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(จ)  ความเห็นเกีJยวกบัรายการทีJอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีJคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีJตามกฎบตัร 
(ซ) รายงานอืJนทีJเห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัJวไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีJและความรับผดิชอบทีJไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
11. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ 
12. ในการปฏบิัตหินา้ทีJของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึJงอาจมี

ผลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบตอ้ง
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพืJอดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีJคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
รายการหรอืการกระทําดงักลา่ว ไดแ้ก ่
(ก) รายการทีJเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข)   การทจุรติ หรอืมสี ิJงผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีJสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(ค)   การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายทีJเกีJยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
13. ดําเนินการตรวจสอบเรืJองทีJไดรั้บแจง้จากผูส้อบบัญชขีองบริษัท ในกรณีทีJผูส้อบบัญชพีบพฤตกิรรมอันควร

สงสัยว่า กรรมการ ผูจั้ดการ หรือบุคคลซึJงรับผดิชอบในการดําเนินงานของบรษัิทไดก้ระทําความผดิตามทีJ
กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบืLองตน้ใหแ้ก่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละผูส้อบบัญชทีราบภายในเวลา 30 วันนับแต่
วนัทีJไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัช ี

14. ปฏบิตักิารอืJนใดตามทีJคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
15. ในการปฏบิัตหินา้ทีJดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยตรง

ตามขอบเขตอํานาจ หนา้ทีJและความรับผิดชอบทีJไดรั้บมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความ
รับผดิชอบในการดําเนนิงานของบรษัิทโดยตรงตอ่บคุคลภายนอก ซึJงหมายรวมถงึ ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และ
บคุคลภายนอก 

ในการปฏบิัตงิานตามขอบเขตอํานาจหนา้ทีJใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สัJงการใหฝ่้ายจัดการ 
หัวหนา้หน่วยงาน หรอืพนักงานของบรษัิททีJเกีJยวขอ้ง มาใหค้วามเห็น ร่วมประชมุหรอืสง่เอกสารตามทีJเห็นวา่เกีJยวขอ้งและ
จําเป็น นอกจากนัLน ในการปฏบิัตหินา้ทีJภายใตข้อบเขตอํานาจหนา้ทีJของขอ้บังคับฉบับนีL คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอ
ปรกึษาจากทีJปรกึษาอสิระภายนอกหรอืผูเ้ชีJยวชาญในวชิาชพีอืJนๆ หากเห็นวา่มคีวามจําเป็น และเหมาะสม โดยบรษัิทจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในเรืJองคา่ใชจ้า่ยทั Lงหมด 
วาระการดํารงตําแหน่ง 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  3 ปี 
- กรรมการตรวจสอบ  3 ปี 
ทั LงนีLในกรณีทีJกรรมการตรวจสอบลาออกกอ่นครบวาระการดํารงตําแหน่ง ใหก้รรมการทีJไดรั้บการแตง่ตั Lงแทนคงอยูใ่น
ตําแหน่งเทา่กับวาระทีJเหลอืของ กรรมการทีJลาออก 
เง ื�อนไขในการรบัหลกัทรพัย ์ - ไมม่ ี– 
ระยะเวลาหา้มจําหนา่ยหุน้  
ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทีJถอืหุน้จํานวน 231,000,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนชําระแลว้หลังเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนทัJวไป ใหคํ้ารับรองต่อตลาดหลักทรัพยว์า่จะไม่นําหุน้จํานวนดังกล่าวออกจําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทีJ
หลกัทรัพยข์องบรษัิทเริJมซืLอขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเมืJอครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดังกลา่วไดรั้บการผ่อนผันให ้
ทยอยขายหุน้หรือหลักทรัพยท์ีJถูกสัJงหา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้หรือหลักทรัพยท์ั LงหมดทีJถูกสัJงหา้มขาย 
และเมืJอครบกําหนด 1 ปี สามารถขายสว่นทีJเหลอืไดท้ั Lงหมด 
การผอ่นผนัของตลาดหลกัทรพัย ์ 
- ไมม่ ี– 
อื�น ๆ ที�สําคญั 
นอกเหนือจากผูถ้อืหุน้เดมิ ทีJไดใ้หคํ้ารับรองตอ่ตลาดหลักทรัพยว์่าจะไม่นําหุน้จํานวน 231,000,000 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 55 
ของทนุชาํระแลว้หลังเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ออกจําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแตว่ันทีJหลักทรัพยเ์ริJมทําการซืLอขายใน
ตลาดหลักทรัพยต์ามทีJกล่าวไวใ้นหัวขอ้ระยะเวลาหา้มจําหน่ายหุน้แลว้ ยังมผีูถ้อืหุน้เดมิซึJงประกอบดว้ย นายกติต ิพัวถาวร
สกลุ, นายสขุสนัต ์กติตภิัทรพงษ์, นางสาวเนตรัิด สงัขง์าม, นายวัญเทนันท ์เตชะมรกตและนางสาวพรทพิย ์แซล่ิLม มคีวาม
สมัครใจทีJจะนําหุน้ของบรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากัด มหาชน จํานวน 19,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.52 ของทุนชําระแลว้หลังเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ฝากไวก้ับ บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด 
(Lock-up period) เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตั Lงแตว่ันทีJ 11  พฤศจกิายน 2557 ถงึ วันทีJ 11  พฤศจกิายน  2558 โดยเมืJอครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดอืนแลว้ ผูถ้ ือหุน้เดมิสามารถขายหุน้ได ้4,750,000 หุน้  และเมืJอครบระยะเวลา 1 ปี ผูถ้อืหุน้เดมิ
สามารถขายหุน้ได ้14,250,000 หุน้  
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สถติ ิ 

บรษิทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ั�นแนล โลจสิตกิสจํ์ากดั (มหาชน) 
 -----------ลา้นบาท ---------------- --------------------------- บาท/หุน้-------------------------- 

ปี รายไดจ้ากการ
ดําเนนิธรุกจิ 

กําไร(ขาดทนุ) 
สทุธ ิ

กําไร(ขาดทนุ) 
สทุธ ิ

เงนิปัน
ผล 

มลูคา่หุน้
ตามบญัช ี

เงนิปันผล 
ตอ่กําไร (%) 

2554 507.33 7.21 0.04 - 0.19 - 
2555 726.26 3.07 0.01 - 0.37 - 
2556 929.25 41.62 0.13 0.0463 0.50 35.62 
งวด 6 เดือน สิLนสุด 
30 มถินุายน 2557 

484.69 16.36 0.05 0.0308 0.51 61.60 

หมายเหต:ุ  
1. ใชจํ้านวนหุน้ทีJออกและชําระแลว้ของบรษัิทและปรับปรุงมูลคา่ทีJตราไวข้องหุน้ใหเ้ป็นหุน้ละ 0.25 บาท เพืJอใชใ้นการ

เปรยีบเทยีบ ทั LงนีL 
- ณ สิLนปี 2554 และปี 2555 มลูคา่ทีJตราไวข้องหุน้สามัญ 10.00 บาทตอ่หุน้ 
- ทีJประชมุกรรมการบรษัิทครัLงทีJ 10/2556 เมืJอวันทีJ 4 มถิุนายน 2556 ไดม้มีตเิปลีJยนแปลงมูลคา่ทีJตราไวข้องหุน้สามัญ 

เป็น 0.25 บาทตอ่หุน้ 
2. เงนิปันผลตอ่กําไรคํานวณจากอตัราเงนิปันผลตอ่กําไรสทุธ ิ
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บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม ปี 2554 – ปี 2556 

และ ณ วนัทีJ 30 มถินุายน 2557 

หนว่ย : ลา้นบาท 
2554 2555 2556 ม.ค.-ม.ิย.. 57 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
 
สนิทรพัย ์
         

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3.29 1.41 6.34 1.75 57.22 12.45 99.49 20.31 

ลกูหนีLการคา้และลกูหนีLอืJน 78.49 33.60 134.94 37.32 157.32 34.21 122.49 25.00 

ลกูหนีLตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ  - - - - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Lนแกก่จิการทีJเกีJยวขอ้งกัน 1.51 0.65 - - - - - - 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 83.30 35.66 141.28 39.07 214.54 46.66 221.98 45.31 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         

ลกูหนีLตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ - - - - - - - - 

เงนิฝากทีJตดิภาระคํLาประกัน 55.49 23.76 58.67 16.22 59.48 12.94 91.79 18.74 

ทีJดนิ อาคารและอปุกรณ์ 79.44 34.01 145.98 40.36 169.42 36.84 159.05 32.47 

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน 1.20 0.51 1.15 0.32 0.97 0.21 1.21 0.25 

คา่เชา่จ่ายลว่งหนา้ 2.31 0.99 1.51 0.42 1.38 0.30 1.32 0.27 

ภาษีเงนิไดถ้กูหัก ณ ทีJจ่าย 9.37 4.01 12.11 3.35 12.11 2.63 12.11 2.47 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี 0.74 0.32 - - - - - - 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืJน 1.72 0.74 0.93 0.26 1.92 0.42 2.41 0.49 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 150.27 64.34 220.36 60.93 245.29 53.34 267.89 54.69 

รวมสนิทรพัย ์ 233.57 100.00 361.64 100.00 459.83 100.00 489.87 100.00 

หนี*สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้         
 
หนีLสนิหมนุเวยีน         

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสั Lนจาก
สถาบันการเงนิ 85.57 36.64 67.80 18.75 125.37 27.26 178.37 36.41 

เจา้หนีLการคา้และเจา้หนีLอืJน 48.84 20.91 75.69 20.92 73.35 15.95 67.52 13.78 

สว่นของหนีLสนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ         

ทีJถงึกําหนดชําระภายในหนึJงปี 8.80 3.77 24.09 6.66 31.28 6.80 28.04 5.72 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีJถงึกําหนดชําระ
ภายในหนึJงปี 2.95 1.26 3.15 0.87 1.17 0.25 - - 

เงนิกูย้มืระยะสั LนจากกจิการทีJเกีJยวขอ้งกัน 1.99 0.85 - - - - - - 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 3.35 1.43 - - 1.23 0.27 0.52 0.11 
เจา้หนีLกรมสรรพากร 1.64 0.70 1.89 0.52 4.11 0.89 3.03 0.62 

รวมหนีLสนิหมนุเวยีน 153.13 65.56 172.60 47.72 236.52 51.42 277.47 56.64 
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หนว่ย : ลา้นบาท 
2554 2555 2556 ม.ค.-ม.ิย.. 57 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีLสนิไมห่มนุเวยีน         
หนีLสนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ 29.98 12.84 57.51 15.90 52.96 11.52 39.17 8.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 8.42 3.60 5.27 1.46 - - - - 
ประมาณการรืLอถอน - - - - 0.12 0.03 0.12 0.03 

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 2.47 1.06 3.18 0.88 4.02 0.87 4.44 0.91 

หนีLสนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี - - 0.10 0.03 1.56 0.34 2.66 0.54 
หนีLสนิไมห่มนุเวยีนอืJน 1.00 0.43 1.34 0.37 1.46 0.33 1.39 0.28 
รวมหนีLสนิไมห่มนุเวยีน 41.87 17.93 67.40 18.64 60.06 13.09 47.78 9.76 
รวมหนี*สนิ 195.00 83.49 240.01 66.36 296.58 64.50 325.25 66.40 
 
สว่นของผูถ้อืหุน้         

ทนุเรอืนหุน้ 
      

  

ทนุจดทะเบยีน 50.00 21.41 81.25 22.47 105.00 22.83 105.00 21.43 

ทนุทีJออกและชําระเต็มมลูคา่แลว้ 50.00 21.41 81.25 22.47 81.25 17.67 81.25 16.59 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ - - 48.75 13.48 48.75 10.60 48.75 9.95 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
 

 
    

  

จัดสรรแลว้-สํารองตามกฎหมาย - - - - 10.50 2.28 10.50 2.14 

ยังไมไ่ดจั้ดสรร (11.43) (4.90) (8.36) (2.31) 22.75 4.95 24.11 4.92 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีJไมม่อํีานาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย         

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 38.57 16.51 121.64 33.63 163.25 35.50 164.61 33.60 

รวมหนี*สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 233.57 100.00 361.64 100.00 459.83 100.00 489.87 100.00 
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บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชงีวด ปี 2554 – ปี 2556 

และงวด 6 เดอืน สิLนสดุวนัทีJ 30 มถินุายน 2557 

 

 

รายการ 
2554 2555 2556 ม.ค.-ม.ิย. 56 ม.ค.-ม.ิย. 57 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

 
 
รายได ้           

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 507.33 100.00 726.26 100.00 929.25 100.00 433.88 100.00 484.69 100.00 

ตน้ทนุบรกิาร 395.90 78.04 593.14 81.67 732.26 78.80 328.14 75.63 394.05 81.30 

กําไรข ั*นตน้ 111.43 21.96 133.12 18.33 196.99 21.20 105.74 24.37 90.64 18.70 

รายไดอ้ืJน 4.07 0.80 1.59 0.22 6.66 0.72 3.92 0.90 3.80 0.79 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 25.23 4.97 36.91 5.08 29.10 3.13 14.41 3.32 5.51 1.14 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 58.94 11.62 64.96 8.94 87.61 9.43 44.98 10.37 51.27 10.58 

กําไรจากการดําเนนิงาน 31.33 6.17 32.84 4.53 86.94 9.36 50.27 11.58 37.66 7.77 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 12.19 2.40 17.36 2.39 23.15 2.49 12.03 2.77 10.66 2.20 

ตน้ทนุทางการเงนิ 5.60 1.10 9.48 1.31 10.37 1.12 5.07 1.17 5.35 1.10 

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 13.54 2.67 6.01 0.83 53.43 5.75 33.17 7.64 21.65 4.47 

ภาษีเงนิได ้   6.33   1.25    2.94      0.40  11.81   1.27 7.43 1.71 5.29 1.09 

กําไรสําหรบัปี 
 

7.21 
 

1.42 
 

3.07 
 

0.42 
 

41.62 
 

4.48 
 

25.74 
 

5.93 
 

16.36 
 

3.38 
 

การแบง่ปันกําไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ           

สว่นทีJเป็นของบรษัิทใหญ ่ 7.21  3.91  -  -  -  

สว่นทีJเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีJ
ไมม่อํีานาจควบคมุ -  (1.28)  -  -  -  

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขั Lน
พืLนฐานสว่นทีJเป็นของบรษัิท 1.44  0.01  0.13  0.08  0.05  

จํานวนหุน้สามัญถัวเฉลีJยถว่ง
นํLาหนัก (หน่วย : หุน้) 

5.00 
 

267.61 
 

325.00 
 

325.00  325.00  

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ทีJมลูคา่ทีJ
ตราไว ้0.25 บาท 0.04  0.01  0.13  0.08  0.05  
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บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชงีวด ปี 2554 – ปี 2556 

และงวด 6 เดอืน สิLนสดุวนัทีJ 30 มถินุายน 2557 
 

งบกระแสเงนิสด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 30 ม.ิย. 2557 
(หน่วย : ลา้นบาท)     

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนนิงาน 17.77 (8.53) 46.51 58.90 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (26.14) (18.66) (6.88) (32.69) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิ 9.35 30.25 11.24 16.05 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิJมขึLน (ลดลง) – สทุธ ิ 0.98 3.05 50.87 42.26 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด 2.31 3.29 6.34 57.22 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิ*นงวด 3.29 6.34 57.22 99.49 
 
 
 
 
จดัทําโดย บรษัิท ฟินเน็กซ ์แอด๊ไวเซอรีJ จํากดั 

 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของสรุปขอ้สนเทศ 
บรษัิท เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นชัJนแนล โลจสิตกิส ์จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

  
 _________________________ _________________________ 

 
 (นายกติต ิ พัวถาวรสกลุ) (นางสาวเนตรัิด  สงัขง์าม) 
 
 กรรมการ กรรมการ 

 
 

 

 

 

 
 


