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ประวตัคิวามเป็นมาทีส่ าคญัของบรษิทัฯ

2537

• บรษัิทฯ เริม่ตน้ใหบ้รกิารจดัการขนสง่
สนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ด  าเนินการ
ภายใตบ้รษัิท วี พี อินเตอรเ์นชั่นนน  
โ จิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั

• บรษัิทฯ ไดข้ยายการบรกิาร
ขนสง่ระหวา่งประเทศนบบ
ไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร์ (LCL)

ในทวีปอเมรกิา เอเชียน ะ
ยโุรป

2543

• บรษัิทฯ ท าการปรบัโครงสรา้ง
การบรหิารน ะไดใ้ชช่ื้อ
บรษัิท เอ็นซีนอ  อินเตอรเ์นชั่น
นน  โ จิสติกส ์จ ากดั

• บรษัิทฯ ขยายธุรกิจการบรกิาร
ขนสง่ระหวา่งประเทศนบบ
เต็มตูค้อนเทนเนอร์ (FCL)

2554 2557

• บรษัิทฯ ก่อตัง้สาขาในประเทศสงิคโปรเ์พื่อขยายฐาน กูคา้
ในทวีปอเมรกิา ยโุรป น ะเอเชีย

• จดทะเบียนนปรสภาพเป็นบรษัิท(มหาชน) น ะเขา้
จดทะเบียนในต าดห กัทรพัย ์MAI

• บรษัิทฯ ขยายธุรกิจใหบ้รกิารวางนผนการจดัเก็บสนิคา้
รวมถึงการขนสง่ภายในประเทศโดยรถหวั าก-หางพว่ง

2559 - 2562

• บรษัิทฯ ก่อตัง้สาขาในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อขยาย
ฐาน กูคา้อยา่งตอ่เนื่อง

• เพิ่มธุรกิจการใหบ้รกิารจดัหาตูข้นสง่สนิคา้ การบรกิาร
ขนสง่น ะกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ

• บรษัิทฯ ไดต้ก งท าสญัญากบั EL AL ISRAEL AIRLINE 

LTD. (ประเทศอิสราเอ ) เพื่อเป็นผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้
ทางอากาศนตเ่พียงผูเ้ดียวในประเทศไทย



โครงสรา้งของกลุม่บรษิทัฯ

NCL International logistics Plc

ธุรกจิการบรหิารจดัการขนสง่

ระหวา่งประเทศ

ธุรกจิการใหบ้รกิารจดัหาตู ้

ขนสง่สนิคา้ และกระจายสนิคา้

ระหวา่งประเทศ

ธุรกจิบรกิารขนสง่ภายในประเทศ ธุรกจิอืน่ๆ

NCL Inter logistics (S) pte.,ltd 100% Grace Water Med co., ltd  52.8%Zim (Thailand) Co., Ltd. 51%

NCL International Logistics USA Inc             100%

LG Container Line Pte. Ltd.     100% 

: Subsidiary

: Associate

AS of 30 Sep 2021 



.

ธุรกจิของบรษิทั

ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บครบวงจร

Buyer
Seller

บรกิารขนสง่ภายในประเทศ

• บรกิารวางนผนจดัหารถหวั าก-หางพว่งน ะรถปิกอพั เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิาร
เดิมจากก ุม่ กูคา้ตา่งประเทศ

• ขนสง่สนิคา้จากโรงงานไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้น ะจากจดุขนถา่ยสนิคา้ไปยงัจดุหมาย
ป ายทางในประเทศ

• บรษัิทฯ ใชร้ถหางพว่งนบบหางกา้งป า น ะรถหางพว่งนบบหางพืน้เรยีบ

บรกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ

• การขนสง่สนิคา้ทางเรอื, ทางอากาศ น ะบรกิารดา้นพิธีการศ ุกากร

• บรหิารจดัการการเค ือ่นยา้ยสนิคา้จากจดุบรรจสุนิคา้เพื่อสง่ออกจากประเทศไทยไปยงั
จดุหมายป ายทางกวา่ 180 ประเทศ

• ประสานงานกบับรษัิทฯพนัธมิตรทางการคา้ในประเทศตา่งๆเพื่อใหบ้รกิารน ะสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บั กูคา้

บรษัิท เอ็นซีนอ อินเตอรเ์นชั่นนน โ จิสติกส์ จ ากดั(มหาชน) เป็นผูน้  าการใหบ้รกิารระบบ
จดัการโ จิสติกสน์บบครบวงจรโดยผูท้ี่มีความรูน้ ะความเช่ียวชาญมากวา่ 28 ปี โดย
ครอบค มุตัง้นตก่ารใหค้  าปรกึษาในการวางนผนน ะจดัหาวธีิขนสง่ที่เหมาะสมที่สดุ



บรกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ

• เหมาะส าหรบัการขนสง่สนิคา้ที่มอีายใุนการเก็บรกัษาสัน้หรอื
ตอ้งการรกัษาอณุหภมูิ เช่น ผกัสดน ะผ ไม้ รวมทัง้สนิคา้ที่
ตอ้งการความรวดเรว็ในการจดัสง่ซึง่มีน า้หนกัน ะปรมิาณไม่
มากนกั เช่น เอกสารน ะสิง่ตีพิมพต์า่ง ๆ

• บรษัิทจะใหบ้รกิารจดัหาสายการบินตามตารางเว าน ะ
ขอ้ก าหนดที ่กูคา้ตอ้งการ จดัการดา้นเอกสารพิธีการศ ุกากร
รวมถึงเป็นตวันทนในการออกสนิคา้ใหน้ก่ กูคา้

• ปัจจบุนัก ุม่บรษัิทสามารถใหบ้รกิารจดัการขนสง่ทางอากาศ
รวมน ว้กวา่ 180 ประเทศ

บรกิารดา้นอืน่ๆ

• บรษัิทฯมีการใหบ้รกิารดา้นพิธีการศ ุกากรน ะเอกสารตา่งๆที่
เก่ียวขอ้งต อดจนการเป็นตวันทนในการออกสนิคา้ใหน้ก่ กูคา้

• การด าเนินการดา้นพิธีการศ ุกากรตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ
ดา้นพิธีการศ ุกากรน ะกฎระเบยีบเก่ียวกบัการน าเขา้-สง่ออก
เพื่อให ้กูคา้สามารถปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งในนต ่ะ
ประเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้งน ะสามารถรบัหรอืสง่สนิคา้ไปยงัจุดหมาย
ป ายทางไดต้รงตามก าหนดเว า

บรกิารขนสง่สนิคา้ทางเรอื

• บรกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเ มีสดัสว่นรายไดป้ระมาณ 80-85% ของ
รายไดท้ัง้หมด

• การขนสง่ทางเรอืเหมาะส าหรบั กูคา้ที่มีสนิคา้จ านวนมาก เช่น ผูผ้ ติ
สนิคา้รายใหญ่ ผูส้ง่ออก

• บรกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเ ครอบค มุทวีปยโุรป อเมรกิา เอเชีย
ออสเตรเ ยี น ะนอฟรกิา

• การขนสง่สนิคา้ทางเรอืสามารถนบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

ธรุกจิการขนสง่ระหวา่งประเทศ

1.การบรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศนบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์: FCL

2.การบรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศนบบไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร ์: LCL

3.การใหบ้รกิารจดัหาตูข้นสง่สนิคา้ : SOC



การขนส่งภายในประเทศ ธุรกจิอื่นๆ : การผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต

Food grade 
alcohol  

Antigen 
test kit

Hemodialysis 
solution

• จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงข า

• จุดบริการสุราษฎรธ์านี : ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีมีการใหบ้รกิารการขนสง่ทัง้ระยะทาง
ใก ้ น ะระยะทางไก โดยการขนสง่ระยะทางใก จ้ะใชเ้ว าในการขนสง่ไมเ่กิน 1 วนั ไดน้ก่ การรบัสนิคา้
จากโรงงานใน จ.สรุาษฎรธ์านีเพื่อน าไปสง่ยงัทา่เทียบเรอืหรอืสถานีรถไฟในเขตจงัหวดัเดียวกนั หรอืน าไปสง่
ทา่เรอืในเขตภาคใต้ เช่น ทา่เรอืภเูก็ต ส าหรบัการขนสง่ระยะทางไก จะใชเ้ว าในการขนสง่เกินกวา่ 1 วนั
ไดน้ก่ การขนสง่สนิคา้จากโรงงานใน จ.สรุาษฎรธ์านีไปยงักรุงเทพฯ

• จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยูท่ี่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร มีการใหบ้รกิารขนสง่ทัง้นบบระยะทางใก ้
ไดน้ก่ การน าตูค้อนเทนเนอรเ์ป า่ไปรบัสนิคา้ที่โรงงานในเขตนห มฉบงั น ะน าสนิคา้จากโรงงานมาสง่ที่
ทา่เรอืนห มฉบงั ทา่เรอืค องเตย น ะนบบระยะทางไก โดยการน าตูค้อนเทนเนอรเ์ป า่ไปรบัสนิคา้ใน
จงัหวดั นถบภาคก างน ะภาคตะวนัออกน ว้น าสนิคา้ก บัมาสง่ที่ทา่เรอืนห มฉบงั น ะทา่เรอืค องเตย

• จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอนกง่คอย จงัหวดัสระบรุซีึง่สนิคา้สว่นใหญ่เป็นวสัดทุีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง
ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารขนสง่ทัง้นบบระยะทางใก น้ ะระยะทางไก 

• การผ ติน ะจ าหนา่ยน า้ยาฟอกเ อืดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครือ่งไตเทยีม น ะจดัจ าหนา่ยครุภณัฑท์างการนพทย์
ส  าหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“GWM”)ซึง่จดัตัง้ขึน้
เมื่อวนัท่ี 8 สงิหาคม 2559

• เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 บรษัิทฯ ไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหนึง่ท าใหบ้รษัิทฯ มีสดัสว่นการถือ
หุน้เพิ่มเป็นรอ้ย ะ 52.80 โดยมีผ ท าให้ GWM เป ีย่นจากบรษัิทรว่มเป็นบรษัิทยอ่ย ตัง้นตว่นัดงัก า่ว

ธรุกจิการขนสง่ภายในประเทศและธรุกจิอืน่ๆ



2. แจง้ขอ้มลู รายละเอยีดสนิคา้และวันทีต่อ้งการใหถ้งึปลายทาง

สอบถามตารางเรอื/

ตอ่รองคา่ระวางเรอื

จองระวาง

เรอื

ด าเนินพธิกีาร

ศลุกากร

ส่งมอบ

สนิคา้ลงเรอื

Agent

ปลายทาง

ด าเนินพธิกีาร

ศลุกากรทีป่ลายทาง

ผูส่้งออกและ

ผูน้ าเขา้
บรษิทัเรอื/

สายการบนิ

กรมศลุกากร

บรษิทัขนส่ง

ผูร้บัมอบสนิคา้

ปลายทาง

3. น ำเสนอแผนกำรขนสง่ทีด่ทีีส่ดุภำยใตต้น้ทนุทีเ่หมำะสมทีสุ่ดส ำหรบัลกูคำ้

จดัหารถขนส่ง/

ตอ่รองคา่บรกิาร

จดัการการขนสง่

ทางบกใน

ตา่งประเทศ

กรณีทีผู่ส่้งออกและผูน้ าเขา้ด าเนินการเอง
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กรณีทีผู่ส่้งออกและผูน้ าเขา้ให้NCL เป็นผูด้ าเนินการ

สรปุการใหบ้รกิารจดัการดา้นโลจสิตกิส์



กลุม่ลกูคา้ของธรุกจิบรกิารขนสง่ระหวา่งประเทศ 

• ผู้ประกอบการส่งออก-น าเข้า : สดัส่วนประมาณ 60%ส่วนมากใชบ้รกิารนบบ FCL

• ผู้ใหบ้ริการจัดการขนส่งสินค้า : สดัส่วนประมาณ 30% ส่วนมากใชบ้รกิารนบบ LCL

• ผู้ประกอบการในธุรกจิและอุตสาหกรรมต่างๆ : สดัส่วนประมาณ 10%

60%

30%

10%

ผูน้ ำเขำ้และผูส้ง่ออก ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ ผูป้ระกอบกำรในธกุจิและอตุสำกรรม

กลุม่ลกูคา้

นโยบายเกีย่วกบัลกูคา้

• บรษัิทฯ ไม่มี กูคา้รายใดมีสดัส่วนการใหบ้รกิารเกินกว่ารอ้ย ะ 30 ของตน้ทนุการ
ใหบ้รกิาร 

• บรษัิทฯ มีจ านวน กูคา้รวมประมาณ 2,000 - 3,000 ราย กระจายอยู่ในก ุ่ม
ธุรกิจต่าง ๆ



เพิม่คณุภาพ

การใหบ้รกิาร

บรกิารทีค่รบวงจร

การสรา้งพนัธมติร

ทางธุรกจิ

ศกัยภาพในการ

บรหิารตน้ทนุ

บคุคลากรทีม่ ี

ความเชีย่วชาญ

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

ประสบการณ์กวา่ 20 ปีดา้นโลจสิตกิส์

มคีวามเชีย่วชาญทกุเสน้ทางการคา้หลกัของโลก

บรษิทัฯขยายฐานลกูคา้และมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง

เปิดประตสููก่ลุม่ลกูคา้ใหมด่ว้ยบรกิารทีค่รบวงจร

บรษิทัฯมศีกัยภาพทีเ่พิม่ข ึน้จากการเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน



บริษัท เอ็นซีนอ อินเตอรเ์นชั่นนน โ จิสตกิส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการระบบโ จสิตกิสค์รบ
วงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในต าดห กัทรพัย์ เอ็มเอไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2557 ปัจจบุนับรษิทัฯ ไดด้  าเนนิ
กิจการดว้ยความมั่นคงมากว่า 20 ปี โดยมีทนุจดทะเบียน 113.53  า้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนท่ีช าระน ว้ 113.53  า้นบาท นบง่เป็นหุน้
สามญั 454.15  า้นหุน้ ม ูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ ะ 0.25 บาท

1. บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)

2. NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.

ป ายปี 2557 บรษิัทฯ  งทนุใน NCL Inter Logistics Pte. Ltd. ซึ่งตัง้อยูใ่นสงิคโปร์ เพ่ือใหบ้รกิารจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ
จากสิงคโปรไ์ปยงัจดุหมายป ายทางในภมูิภาคตา่งๆ เปา้หมายห กัคืออเมริกา เอเชีย น ะยโุรป NCL inter logistics ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25
พฤศจิกายน 2014 ดว้ยทนุจดทะเบียน SGD 500,000 ตอ่มาในเดือนเมษายน น ะในเดือนมิถนุายน 2563 บรษิทัฯ ไดโ้อนเงิน งทนุเพิ่มเตมิ
ใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 1.09  า้นหุน้ ม ูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ ะ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1.09  า้นเหรยีญ
สิงคโปร์ หรือเทียบเทา่จ านวน 25  า้นบาทในการด าเนินธุรกิจ การ งทะเบียนเพิ่มทนุนีเ้สรจ็สมบรูณเ์ม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 สง่ผ ให้
ทนุช าระน ว้ 4  า้นเหรียญสิงคโปร์

ภาคผนวก:  บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื



3. NCL International Logistics USA Inc. 

NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิา) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือ
บรกิารบรหิารน ะจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) ทนุจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญดอ  า่รส์หรฐั น ะในวนัท่ี 8

ต ุาคม 2561 ไดด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 30,000 เหรียญดอ  ารส์หรฐั รวมเป็นทนุจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอ  า่ร์
สหรฐั โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ย ะ 100

LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร )์ ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561 เพ่ือบริการบริหาร
น ะจัดการขนส่ง สินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญดอ  ่ารส์ิงคโปร ์(ทุนช าระน ว้ 
10,000 เหรียญดอ  ่ารส์ิงคโปร)์ เม่ือวนัท่ี 13กมุภาพนัธ ์2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มี
มตอินมุตัใิห ้งทนุเพิ่มจ านวน 90,000เหรียญดอ  า่รส์ิงคโปร ์น ะเม่ือวนัท่ี 2 ต ุาคม 2562 ไดมี้มตอินมุตัใิห ้งทนุเพิ่มอีกจ านวน 1,150,000

เหรียญดอ  ่ารส์ิงคโปร ์รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,250,000 เหรียญดอ  ่ารส์ิงคโปร ์น ะด าเนินการจดทะเบียนน ้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 10

ต ุาคม 2562 ในเดือนเมษายนน ะมิถนุายน  NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. โอนเงิน งทนุเพิ่มใน LG Container Line Pte.Ltd. จ านวน 
1.09 า้นหุน้ ม ูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ ะ 1 เหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเทา่ 1.09  า้นเหรียญสิงคโปร ์เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุน ว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เป็นผ ใหมี้ทนุเรียกช าระน ว้จ านวน 2.34  า้นเหรียญสิงคโปร ์ตอ่มาในเดือนกรกฎาคม NCL Inter

Logistics(S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงิน งทุนเพิ่มอีกจ านวน 0.35  า้นเหรียญสิงคโปร ์เป็นผ ให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 LG Container Line 

Pte.Ltd. มีทนุจดทะเบียนน ะช าระน ว้จ านวน 2.69  า้นเหรียญสิงคโปรโ์ดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ย ะ 100

4. LG Container Line Pte. Ltd. 
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ภาคผนวก:  บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“GWM”) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ดว้ยทนุจดทะเบียน 5  า้นบาท จากนัน้เม่ือวนัท่ี
23 กนัยายน 2559 บรษิัทฯ ไดร้ว่ม งทนุ โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญั เป็นเงิน 8  า้นบาท น ะเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ไดเ้พิ่มทนุจด
ทะเบียนเป็น 40  า้นบาท บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“บรษิัทรว่ม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผ ิตน า้ยา า้งไตน ะจ าหนา่ย
อปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยการ งทนุครัง้นี ้ บรษิัทฯ เ ็งเห็นวา่จะสามารถสรา้งม ูคา่เพิ่มใหน้ก่บริษัทฯ ไดใ้นอนาคต อีกทัง้เป็นการกระจาย
ความเส่ียง สง่เสรมิใหบ้รษิัทฯ มีผ ตอบนทนท่ีเติบโต มั่นคง น ะตอ่เน่ืองในอนาคต น ะเม่ือวนัท่ี 20กมุภาพนัธ์ 2561 บรษิัทฯ ไดซื้อ้หุน้
จากผูถื้อหุน้รายหนึ่งจ  านวน 3,340 หุน้ น ะไดด้  าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สิน้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ท าใหปั้จจบุนับรษิัทฯ ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ย ะ 52.80

5. บรษิทั เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”)

6. บรษิทั ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“ZIM TH”)

บริษัท ซิม (ไทยน นด)์ จ ากดั (“บรษิัทรว่ม”) โดย
บริษัทฯ ไดร้ว่ม งทนุกบั Zim Integrated Shipping

Services, Ltd. จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 ดว้ย
ทนุจดทะเบียน 10  า้นบาท บริษัท ซิม (ไทยน นด)์ จ ากดั
(“บรษิัทรว่ม”) ประกอบธุรกิจโดยเป็นตวันทนขนสง่สินคา้
ทางเรือให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd.

ปัจจบุนับรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ย ะ 51


