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ส าหรบัปี 2564 เป็นอีกปีที่เราตอ้งประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งมีการระบาดหลาย
ระลอกและมีความรุนแรง โดยเฉพาะการระบาดของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท าใหร้ฐับาลตอ้งออกมาตรการเพื่อควบคุมการ
ระบาดที่เขม้งวดเป็นระยะเวลาหลายเดือน มีการปิดประเทศเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของประเทศในวงกวา้ง เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเกิดการหดตวั และเกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ แต่ในทางกลบักนัการส่งออกนบัเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัของเศรษฐกิจ
ในปี 2564 ซึ่งสามารถขยายตวัไดใ้นอตัราสงูที่ประมาณรอ้ยละ 16.5 เนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก  

ในปี 2564 มลูค่าการน าเขา้และส่งออกรวมเติบโตขึน้อย่างมีนัยส าคญั ซึ่งเกิดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 บรรเทาลง ส่งผล
ใหค้วามตอ้งการซือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ที่ส  าคญัโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มพัฒนาแลว้กลบัมาฟ้ืนตวัผลกัดนัการผ ลิตให้
กลบัมาขยายตวัอย่างมาก ประกอบกับค่าเงินบาทที่ยงัไม่แข็งค่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นตวัช่วยหนุนความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคากับคู่แข่งใน
ตลาดต่างประเทศ ส่งผลใหก้ารน าเขา้และส่งออกรวมเติบโตกว่ารอ้ยละ 25 เทียบกบัปีก่อน 

ทัง้นี ้ในปี 2564 การขนส่งทางเรือยงัเป็นช่องทางที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุจากมลูค่าการคา้รวมกว่า 11.5 ลา้นลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
67.2 ของมลูค่าการคา้รวมทัง้หมดและเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่าการคา้รวมของปี 2563 ซึ่งการขนส่งทางเรือเติบโตจากตลาดส าคญัอย่าง จีน ญ่ีปุ่ น และ
สหรฐัอเมริกา และการขนส่งที่ไดร้บัความนิยมเป็นอันดบัถดัมา คือ การขนส่งทางอากาศ มีมูลค่าการคา้รวมกว่า 3.7 ลา้นลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
21.7 ของมลูค่าการคา้รวมทัง้หมดและเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่าการคา้รวมของปี 2563 การขนส่งทางอากาศเติบโตไดค้่อนขา้งดีจากตลาดส าคญัอย่าง 
จีน, สหรฐัอเมริกา และญ่ีปุ่ น ในขณะเดียวกันการขนส่งทางถนนก็ไดร้บัความนิยมสูงขึน้จากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินคา้จากช่องทางเรือมาเป็น
ช่องทางถนน เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสรา้งทางถนนมากขึน้ ประกอบกับค่าระวางเรือที่สูงขึน้จากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ซึ่งมี
มลูค่าการคา้รวมการขนส่งช่องทางนีอ้ยู่ที่ 1.9 ลา้นลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.9 ของมลูค่าการคา้รวมทัง้หมดและเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่าการคา้
รวมของปี 2563 โดยมีตลาดส าคญั คือ จีน, มาเลเซีย และลาว ส าหรบัการขนส่งทางรางแมว้่าจะมีสดัส่วนต่อมูลค่าการคา้รวมทัง้หมดค่อนขา้งนอ้ยคิด
เป็นรอ้ยละ 0.1 ของมลูค่าการคา้รวมทัง้หมดเท่านัน้ แต่ก็ไดร้บัความนิยมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยั โดยมีตลาดส าคญั คือ จีน เกาหลีใต ้และมาเลเซีย  

ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงสรา้งอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) มีสญัญาณบรรเทาลงและรฐับาลบางประเทศยกเลิกการปิดเมือง อีกทัง้เศรษฐกิจในประเทศคู่คา้หลกัของไทยอย่าง
สหรฐัอเมริกา จีน และญ่ีปุ่ น ปรับตวัดีขึน้ บริษัทฯ จึงไดร้บัผลกระทบเชิงบวกจากการเป็นผูใ้หบ้ริการจัดการและใหค้ าปรึกษาระบบโลจิสติกสแ์บบครบ
วงจรดว้ยบริการที่ครอบคลมุทัง้การขนส่งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 1,923.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 110 เทียบ
กบัปีก่อน โดยรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้ริการขนส่งเติบโตรอ้ยละ 131 เทียบกบัปีก่อน จากบริการรบัจดัการขนส่งครบวงจร (Freight forwarder) ที่ไดร้บั
ผลบวกจากค่าระวางเรือที่ปรบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีร้ายไดจ้ากการขายซึ่งมาจากการขายน า้ยาฟอกไตและอุปกรณท์างการแพทยล์ดลงรอ้ยละ 12 
เทียบกับปี 2563 เป็นผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิดท าใหผู้ป่้วยไม่สามารถเขา้รบัการรกัษาได ้ในส่วนของรายไดอ่ื้นๆประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า 
รายไดจ้ากการรบังานเปลี่ยนเครื่องสแกนที่สนามบิน และรายไดค้่าที่ปรกึษา ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 6 เทียบกบัปีก่อน เนื่องจากไม่มีรายไดจ้ากการเปลี่ยน
เครื่องสแกนในปีนี ้ชดเชยกับรายไดค้่าเช่าและรายไดค้่าที่ปรกึษาที่เพิ่มขึน้  ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมในปี 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 92 เทียบกับปีก่อน ส่วน
ใหญ่เกิดจากตน้ทนุการใหบ้ริการขนส่งที่เพิ่มขึน้ตามรายได้ ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของรายไดจ้ากการขายลดลงอยู่ที่รอ้ยละ 26 เทียบกับรอ้ยละ 29 ในปี 
2563 จากการแข่งขนัดา้นราคาของอตุสาหกรรมน า้ยาฟอกไต ค่าใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหน่ายและการบริหารรวม ปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบดว้ย บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด เพิ่มขึน้รอ้ยละ 68 เทียบกับปีก่อน จากก าไรของบริษัท ซิม 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด ที่เพิ่มขึน้ โดยสรุปก าไรส าหรบัปี 2564 เพิ่มขึน้อย่างมีนัยกว่ารอ้ยละ 565 จากรายไดก้ารบริการที่สงูขึน้และค่าใชจ้่ายในการขาย จัด
จ าหน่ายและการบริหารรวมคงที่เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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การขยายธุรกิจ  

ในภาพรวมของบริษัทฯ ยงัคงนโยบายการขยายธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการ 
โลจิสติกสแ์บบครบวงจร นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ไดมี้การปรบัเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในบริษัท เพื่อรองรบัการขยายธุ รกิจ โดยไดมี้การ
พิจารณารว่มลงทนุในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือไปจากธุรกิจโลจิสติกสม์ากขึน้  อีกทัง้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือออกและเสนอขายหุน้สามญั 
เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพ่ือน าเงินทนุที่ไดจ้ากการเพ่ิมทนุมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย รวมถึงรองรบัการขยายธุรกิจและการลงทนุของบริษัทในอนาคต  

การจัดการเพื่อความยั่งยืน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยค านึงถึง
ประโยชนแ์ละผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจของบริษัท 
ตลอดจนนโยบายการด าเนินงานของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งไดมี้การสื่อสารขอ้มลูใหก้รรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทไดร้บัทราบโดยทั่วกนั  

ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นในการพฒันาองคก์รจึงไดร้่วมกันพัฒนาการด าเนิน
ธุรกิจตามกลยทุธข์องบริษัทฯ และรกัษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้มุ่งพฒันาดา้นทรพัยากรมนษุยใ์หมี้ศกัยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหมี้กระบวนการบริการและการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพนกังานใหมี้การคิดคน้นวตักรรมและมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางขององค์กร เพื่อรองรบัการการขยายและการเติบโตของบริษัทฯ และระบบเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตาม
แนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และรว่มกนัต่อตา้นธุรกิจคอรปัชั่นมาโดยตลอด อีกทัง้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นประจ าทกุปี 

  สุดทา้ยนี ้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือขอขอบคณุท่านผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุท่านที่ไดใ้ห้
ความสนบัสนนุและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมการของบริษัทดว้ยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอใหค้วามมั่นใจว่าจะด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และบริหารงานในการใหบ้ริการลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบริษัทฯ จะพฒันาและเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยความมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมาทีส่ าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริการจดัการระบบ      
โลจิสติกส ์ครบวงจร (One-stop Service Logistics Solution Provider) ทัง้การขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางรถ NCL ก่อตัง้
ขึน้โดยคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิารจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ โดยประกอบดว้ยบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด(มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟิสท ์จูบิล่ี จ ากัด”), บริษัท วี พี อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“VP”) และบรษิัท ยนูิทรานส ์โกลบอล จ ากดั (“UNI”)  

บริษัทฯ เริ่มต้นให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึ่ งด า เนินการภายใต้บริษัท วี  พี   
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส(์ประเทศไทย) จ ากัด (“VP”) โดยเริ่มจากการเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู ้
คอนเทนเนอร ์(Less than container load) ในเสน้ทางประเทศไทย-สหรฐัอเมรกิา และขยายสู่เสน้ทางในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 
2539 และปี 2543 ตามล าดบั  

เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งการบรหิารภายในกลุ่มบรษิัทและขจดัความขดัแยง้ที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต VP จงึไดเ้ริ่ม
หยดุการประกอบธุรกิจในปี 2552 และในปี 2554 พนกังานที่เป็นผูก้่อตัง้ UNI ไดข้ายหุน้ UNI ใหแ้ก่คณุกิตติ พวัถาวรสกลุ ซึง่เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ โดยต่อมาคณุกติติ พวัถาวรสกลุ ไดม้ีการขายหุน้ UNI ใหแ้ก่บคุคลภายนอกทัง้หมด แต่ UNI ยงัคงใช้
สถานท่ีประกอบกจิการในอาคารเดียวกนักบับรษิัทฯ และยงัตอ้งพึ่งพาบรษิัทฯ ในดา้นเอกสารตา่งๆ รวมถึงการบรหิารจดัการดา้น
บญัชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI จดทะเบียนยกเลิกบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ บรษิัทฯ ที่ยงัคงประกอบธุรกจิ
อยู่ในปัจจบุนัจึงมีเพยีงบรษิัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั เพียงแห่งเดยีว 

นบัตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถใหบ้ริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศไดท้ัง้
แบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Less than container load) และแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Full container load) รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้น
พิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากการเติบโตในธุรกิจรบัจัดการขนส่งระหว่างประเทศแลว้ 
ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยังไดม้ีการลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหัวลาก -หางพ่วงเพื่อสรา้งความต่อเนื่องในการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยเริ่มตน้ท่ีเสน้ทางในภาคใต ้และขยายไปในเสน้ทางภาคตะวนัออก และกรุงเทพมหานคร  

ต่อมาบริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัท(มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่  11 
พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบนับริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ไดด้  าเนินกิจการดว้ยความมั่นคงมา
กว่า 28 ปี ดว้ยทุนจดทะเบียน 134.53 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ 132.06 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั 528.23 ลา้นหุน้  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุ่มบริษัท”) ที่ด  าเนิน
กิจการอยู่รวมทัง้สิน้จ านวน 4 บริษัท ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นจดัการขนส่งแก่ลกูคา้ทัง้ทางบก , ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้การจดัส่งสินคา้แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL), การขนส่งสินคา้แบบจากประตสูู่
ประตู (Door to Door), การด าเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom’s Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), 
ใหบ้รกิารเช่าตูค้อนเทนเนอร ์และการขนส่งสินคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง, ตวัแทนขนส่งทางเรือ และ บรษิัทย่อย
ที่ท  าธุรกิจอื่น ๆ จ านวน 1 บรษิัท ประกอบธุรกิจผลิตน า้ยาลา้งไตและจ าหน่ายอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 

1. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (บริษัทย่อย) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย NCL ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.8 
2. NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. (“NCL(S)”) (บริษัทย่อย) จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์ NCL ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (กลุ่มบริษัท) จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา NCL(S) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 
2.2 LG Container Line Pte. Ltd. (กลุ่มบริษัท) จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์ NCL(S) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 

 

1.1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การเดินงานของบริษัท รวมถึงมีการ
พิจารณาทบทวนการก าหนดดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหม้ีความครอบคลมุ ชดัเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะทอ้น
ถึงตวัตนของบรษิัท รวมถึงทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ 

วิสัยทัศน ์

บริษัทฯ ก าหนดวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้และคู่คา้ของบรษิัท 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบคุลากรท่ีมีความรูค้วามช านาญ
และให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความจริงใจ พรอ้มทั้งสรา้งเครือข่ายพันธมิตรทางการคา้และส านักงานต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรา้ง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ใหม้ากที่สดุ  

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถไวค้อยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยสามารถน าเสนอบริการไดอ้ย่าง
ครอบคลุมตัง้แต่การใหค้  าปรกึษาในการวางแผนและจดัหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจดัการใหล้กูคา้สามารถ
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ขนส่งไดต้รงตามก าหนดเวลาภายใตต้น้ทุนที่ต  ่าที่สดุ โดยใชว้ิธีการขยายส านกังานสาขาของตวัเองในประเทศเป้าหมาย
และท างานร่วมกับพนัธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางใน
ประเทศต่าง ๆ ไดท้ั่วโลก 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธก์ารด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงมีการ
พิจารณาและทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหม้ีความครอบคลุม ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะทอ้นถึงตวัตนของ
บรษิัท รวมถึงทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการส าคัญ 3 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2564  
กมุภาพนัธ ์ • แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 306,494.88 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2563 และมีมติ
อนุมัติใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ตามขอ้เสนอบริการสอบบญัชีที่
ผู้สอบบัญชีเสนอมาส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาทซึ่งเป็นจ านวน
เดียวกนักบัปี 2563 

กรกฎาคม • การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 มีการเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท วตัถุประสงคเ์พื่อขยายกิจการและลงทุนใน
ธุรกิจอื่นที่มีศกัยภาพและใหผ้ลตอบแทนที่ดีเพื่อกระจายความเส่ียงเรื่องรายไดจ้ากธุรกิจหลกั
ของบริษัทซึ่งปัจจุบนัไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 รวมถึง
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย การเพิ่มทุนและการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทมีความ
พรอ้มและมีสภาพคล่องทางการเงินในการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเพื่อรองรบัการ
ขยายธุรกิจและการลงทนุของบรษิัทในอนาคต 

สิงหาคม • การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2564 ใน
วาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่
ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2565 
ไดม้ีมติอนุมตัิ จึงไดม้ีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
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ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุจากเดิมราคาหุน้ละ 3.30 บาท เป็นหุน้ละ 3.35 บาท 

• บริษัทฯมีมติอนุมัติการปรับแก้เงื่อนไขสัญญาการร่วมทุนกับ Zim Integrated Shipping 

Service Ltd. (“ZIM”) (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นตัวแทนในการบริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยมีการแกไ้ขในส่วนของค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม

ที่ปรกึษาการใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างนอ้ย 45% ส่งผลใหบ้รษิัทจะมีรายไดเ้พิ่มขึน้ใน

ส่วนนีซ้ึ่งส่งผลดีต่อบรษิัทรวมถึงผูล้งทนุ 

กนัยายน • บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ยูเรกา ดีไซน ์
จ ากัด (มหาชน) จดัตัง้บริษัทร่วมทุน ดว้ยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะ
ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนจ านวน 10,200,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัย และการพาณิชย ์ของคณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในเรื่องการปลูก สกัด และ จ าหน่าย กัญชง กัญชา เพื่อทาง
การแพทยแ์ละเชิงพาณิชย ์ในพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

พฤศจิกายน • การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  6/2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้ง               
นายพงษ์เทพ วิชยักุล เป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษัท และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายชาญณรงค ์
สนธิอัชชรา เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหา ร กรรมการบริหารความเส่ียง และ
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงิน แทนนางสาวเนติรดั สงัขง์าม กรรมการท่ีลาออก โดยมี
ผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

ปี 2563  
มกราคม-เมษายน • ตามที่มีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ไดข้ยายวงกวา้งใน

หลายประเทศทั่วโลก และมีจ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิัทฯ เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณด์งักล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางธุรกิจโลจิสติกสข์องกลุ่มบริษัท ที่ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส ์
แบบครบวงจร ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล โดยมีพนัธมิตรทางการคา้ คู่คา้ ลกูคา้
และส านกังานบรษิัทย่อยในหลายประเทศ  

• ทั้งนี ้บริษัทฯ ย่อย เช่น ในประเทศสหรฐัอเมริกา (บริษัทย่อยถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100) 
และประเทศอินโดนีเซีย (บริษัทย่อยท าสญัญาเงินใหกู้้แปลงสภาพ) เป็นตน้ โดยรฐับาลออก
มาตรการหา้มไม่ใหป้ระชาชนออกนอกพืน้ท่ี และเดินทางไปสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้โดยไม่
จ าเป็น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถท างานได้เป็นไปตามปกติ ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้มีการ
ก าหนดใหพ้นักงานสามารถท างานที่บา้น เพื่อการท างานยังคงด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณด์งักล่าว 
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กมุภาพนัธ ์ • เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมตัิเพิ่มทุนในบรษิัท
ย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. จ านวน 0.77 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 25 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการขยายการด าเนินงานของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ   

• ในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter 
Logistics(S) Pte., Ltd. จ านวน 1.09 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรียญสิงคโปร ์คิดเป็น
จ านวนเงิน 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่าจ านวน 25 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการด าเนนิ
กิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นผลใหม้ีทุนเรียก
ช าระแลว้จ านวน 4 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ 

• ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์
หรือเทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท เป็นผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 NCL Inter Logistics(S) 
Pte., Ltd. มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 4.32 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

• ในเดือนเมษายนและมิถนุายน  NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน LG 
Container Line Pte., Ltd. จ านวน 1.09 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร ์หรือ
เทียบเท่า 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้
เสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นผลใหม้ีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 2.34 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร ์

• ต่อมาในเดือนกรกฎาคม NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 
0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์เป็นผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  LG Container Line Pte., 
Ltd. มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 2.69 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์

พฤษภาคม • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวน 33,375,123 บาท จากเดิม  146,913,185 บาท เ ป็น 
113,538,062 บาท โดยลดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 133,500,490 หุน้ มลูค่า หุน้
ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญครั้งที่  2 (NCL-W2) และครั้งที่  3 (NCL-W3) ซึ่งหมดอายุการใช้สิทธิเมื่อวันที่  29 
มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 ตามล าดบั 

• และอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 587,652,738 หุ้น เป็น 454,152,248 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการจดทะเบียนลดทนุและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์
แลว้เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 

• เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหปิ้ด NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้น
ผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนและมีค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานเพิ่มขึน้อย่างมาก อีกทั้งสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ใหร้ายไดข้องบรษิัทลดลงอย่างมาก จึงเห็นควรใหปิ้ด
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บริษัทดงักล่าว ก่อนที่จะไดร้บัผลกระทบไปมากกว่านี ้เพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯและต่อผู้
ถือหุน้ในอนาคต ปัจจบุนัอยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ 

มิถนุายน • ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่ไดข้ยายวง
กวา้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตดัสินใจหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวบริษัทย่อยทั้งสอง
แห่งในประเทศจีน คือ Qingdao National Container Line Co., Ltd.และ Ningbo NCL Inter 
Logistics Co., Ltd. เพื่อหยดุการรบัรูผ้ลขาดทนุเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ในประเทศจีน 

• ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2563 บริษัทไดร้บัการช าระจากลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
SSK งวดแรกเป็นรถหวัลากจ านวน 11 หวั และ รถหางพ่วงจ านวน 78 หาง โดยมีมลูค่าทาง
การตลาดเป็นจ านวนเงิน 41.98 ลา้นบาท ทัง้นีไ้ดด้  าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิเป็นท่ี
เรียบรอ้ย 

กรกฎาคม         • นายวัญเทนันท ์เตชะมรกต ต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ แจง้ขอลาออกจากต าแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่น  โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป ส่งผลใหก้รรมการบรษิัท ลดลงจาก 8 ท่าน เหลือ  7 
ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 ท่าน 

• เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบรษิัทฯ ต่อผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบคุคลที่ไม่
เก่ียวโยงกับบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรบั
การลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต และ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 30,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุ้นกูส้ามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
122,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.25 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

สิงหาคม • โดยใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 ทัง้นีใ้นวนัท่ี 
26 สิงหาคม 2563 ไดม้ีการแจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงวาระที่
เก่ียวขอ้งทัง้หมด ภายหลงัจากที่ทางบริษัทและผูล้งทุนไดม้ีการเจรจากันอีกครัง้ เนื่องจากมี
การปรับเปล่ียนสัญญาเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาดังกล่าว ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการเจรจาและต่อรองอย่างเต็มก าลงั เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ แต่ก็ไม่
เป็นผล เนื่องจากการท าธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่าสูงและระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท จึงไดพ้ิจารณาทบทวนการด าเนินการในครัง้นีด้ว้ยความระมัดระวัง
รอบคอบแลว้และจากการพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียและความเส่ียงที่จะเกิดขึน้ จึงไดม้ีมติอนุมตัิ
ใหย้กเลิกการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
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และต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิัทแต่อย่างใด 

• เมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการของ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
มีมติอนุมตัิใหจ้ าหน่ายเงินลงทุนใน PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ทัง้จ านวนซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยโดยมีส่วนไดเ้สียผ่านการควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ใน
ราคาทุน รวมเป็นเงินทั้งหมด 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้กับผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งใน
บริษัทย่อยดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดท้ า
สัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ ถื อหุ้นดังก ล่าว  และเ ป็นผลให้  PT.NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA สิน้สดุการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ นบัแต่วนัท่ี ดงักล่าว 

ปี 2562  
กมุภาพนัธ ์ • NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร )์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ได้ด  าเนินการจัดตั้ง NCL International Logistics Private Limited ในประเทศ
อินเดีย โดย NCL Inter Logics (S) Pte. Ltd. มีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บรษิัทดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอล
ล่ารส์หรัฐ) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 
286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั) และยงัมิไดเ้ริ่มด าเนินการ 

เมษายน • ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.0067 คิดเป็นจ านวน 3,042,819.21 บาท (สามลา้นส่ีหมื่นสองพนัแปดรอ้ยสิบเกา้
บาทยี่สิบเอ็ดสตางค)์ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าววนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

• เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์
จ ากัด มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยลดจ านวนหุ้นจ านวน 1,699,280 หุ้น จากเดิม 
16,874,280 หุน้ เหลือ 15,175,000 หุน้ โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนของผูถื้อหุ้นกลุ่ม
หนึ่ง เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 75.35 เป็นรอ้ยละ 83.79 
และเมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทดงักล่าวมีมติอนุมัติลด
ทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจ านวนหุน้อีกครัง้จ านวน 1,600,000 หุน้ จากเดิม 15,175,000 
หุ้น เหลือ 13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มขึน้จากเดิมรอ้ยละ 
83.79 เป็นรอ้ยละ 93.66 ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สิน้วนัท่ี 16 กนัยายน 2562 

• เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเห็นควรให้
จ าหน่ายหุน้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ใหก้ับบริษัท จี ที เอ็กซ ์โลจิสติกส ์(ไทย
แลนด์) จ ากัด จ านวน 599,999 หุ้น ในราคาพาร์ 10 บาท (สิบบาท) รวมเป็นมูลค่า 
5,999,990 บาท และส่งผลใหบ้ริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด  สิน้สดุการเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ นบัตัง้แต่วนัท่ีดงักล่าว 
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พฤษภาคม • บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 277.30 บาท และบรษิัทฯ ไดร้บั
เงินปันผลตามสดัส่วนการถือหุน้จ านวน 1.4 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

• การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่
บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯไดท้ าสญัญาซือ้ขายหุน้กบั
บริษัทดังกล่าวเพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในราคาทุนโดยมีหุน้สามัญ 599,999 หุน้ มูลค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บาท บริษัทฯไดร้บัช าระเงินจากการ
จ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2562 โดยบรษิัทฯ รบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงนิ
ลงทนุดงักล่าวเป็นจ านวน 11 ลา้นบาทในงบก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีปัจจบุนั 

• ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งผูถื้อ
หุน้ NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited  (จัดตัง้ในประเทศเวียดนาม) โดย 
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มจ านวน 1,225,000,000 ดอง
เวียดนาม (เทียบเท่า 50,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุน้โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 2,500,000,000 ดอง
เวียดนาม  และในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผูถื้อหุน้รายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัในประเทศ
เวียดนามเข้ามาลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสัดส่วน
รอ้ยละ 51 คิดเป็นจ านวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนาม และไดป้รบัเปล่ียนจ านวนเงิน
ในสญัญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพจาก 100,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญดอล
ล่ารส์หรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากการเขา้มาลงทุนของผูถื้อหุน้ใหม่ ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลง
จากรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) 
Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 

สิงหาคม • เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอุนมตัิใหเ้พิ่มทุนใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte., Ltd จ านวน 25 ลา้นบาท เพื่อขยายการด าเนินงานของบรษิัทย่อย
ในต่างประเทศ และในระหว่างปี 2562 บรษิัทฯ ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่มใน NCL Inter Logistics 
(S) Pte., Ltd เป็นจ านวนเงิน 1,325,365 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,574,635 เหรียญดอลลารสิ์งคโปร ์เป็นจ านวน 2,900,000 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์
และด าเนินการจดทะเบียนแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 

กนัยายน • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 LG Container Line Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร)์ 
ท าสัญญาซื ้อขายส่วนงานธุรกิจการบริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ     
(Non-Vessel Operating Common Carrier-NVOCC) กับบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ากัด (บริษัทในประเทศไทย) เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท บริษัทย่อยไดจ้่ายช าระการซือ้
ส่วนงานดังกล่าวและไดร้บัโอนสินทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ ณ วันที่ท  าสัญญา จากการซือ้ส่วน
งานนี ้บริษัทฯ ไดค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจกับลกูคา้ผูใ้หเ้ช่าตูค้อนเทนเนอรแ์ละสายเรือและ
ความรูเ้ทคนิคในการด าเนินธุรกิจ NVOCC ซึ่งแสดงเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทัง้จ านวน 
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ตลุาคม • นายกร ทพัพะรงัสี แจง้ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกพอพล  
มณีรินทร ์กรรมการอิสระ เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และพน้จากต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป    

พฤศจิกายน • บริษัทฯ ไดต้กลงท าสญัญากับ EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็น
ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยสญัญาจะมีผลในวนัท่ี 
1 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป 

• เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหจ้ าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด (ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท) โดยบริษัทถือหุน้จ านวน 12,714,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.66 โดยขายทัง้จ านวน
ในราคาพาร ์มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 127,149,990 บาท โดยขาย
ใหก้ับนายสุขสันต ์กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้และด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  เอส
เอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด และส่งผลให้ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 
สิน้สดุการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ นบัตัง้แต่วนัท่ีดงักล่าว  

 

1.1.3  การใช้เงนิระดมทุน 

การระดมทนุจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บั
เงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 40,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใชเ้งินจากการระดม
ทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ แผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิทีไ่ด้รับ (บาท) จ านวนเงนิคงเหลอื (บาท) 
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน 
(Working Capital) ในการด าเนนิ
กิจการของบรษิัทฯ และช าระเงนิ
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้ไปช าระ
เ งิ น กู้ ร ะ ย ะสั้ น ข อ ง สถ าบัน
การเงินก่อน เพื่อลดภาระตน้ทุน
ทางการเงินและเพื่อส ารองเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในอนาคต 

40,200,000 0 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม (“กลุ่มบรษิัท”) ประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) และผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไต
เทียม และจดัจ าหน่ายครุภณัฑท์างการแพทยส์ าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม  

1.2.1 โคงสร้างรายได้  

โดยรายไดข้องกลุ่มบรษิัทแบ่งตามลกัษณะการใหบ้รกิารสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบรษิัทไดด้งันี ้ 

รายได้ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.รายได้จากการให้บริการ       

1.1   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.1 ทางเรือ 1,012.15 77.45 733.57 79.98 1,580.96 82.71 

1.1.2 ทางอากาศ 37.81 2.89 40.76 4.44 140.72 7.31 

1.1.3 บริการอื่น ๆ 0.05 0.01 0.04 0.01 0.05 0.01 

รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 1,050.01 80.35 774.37 84.43 1,721.73 89.49 

1.2 การขนส่งในประเทศ 1) 102.32 7.83 6.24 0.68 45.02 2.34 

1.3 การให้บริการอ่ืน ๆ ในประเทศ 2) - - - - 35.72 1.85 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,152.33 88.18 780.61 85.11 1,802.47 93.68 

2. รายได้จากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภัณฑ์3) 117.69 9.01 103.34 11.27 90.33 4.70 

รายได้อ่ืน4) 9.61 0.73 32.94 3.59 31.10 1.62 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 27.18 2.08 0.27 0.03 - - 

รายได้รวม 1,306.81 100.00 917.16 100.00 1,923.90 100.00 

หมายเหต ุ 1) รายไดจ้ากการขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง  
2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื่นๆ ในประเทศ เกิดจากการใหบ้ริการใหค้ าแนะน า ปรกึษา จดัการ และช่วยสนบัสนนุการขายเครื่องมือทางการแพทย์ 
3) รายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภณัฑเ์กิดจากบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561 
4) รายไดอ้ื่นไดแ้ก่ รายไดค้่าที่ปรกึษา, รายไดค้่าเช่า, ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รบั เป็นตน้  
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

การให้บริการจดัการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

 
การให้บริการขนส่ง
ภายในประเทศ 

 
ผลิตและจ าหน่ายน ้ายา

ฟอกไต 
เข้าลงทุนในธุรกิจดิจทิัล  

ใหบ้ริการดา้นวางแผน จดัการ 
และการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
ที่เหมาะสมที่สดุแกล่กูคา้ที่มีความ
ตอ้งการขนส่งระหว่างประเทศ  

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในประเทศ
ดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง  

 

ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม 
และจดัจ าหนา่ยครุภณัฑท์างการ

แพทย ์

เขา้ลงทนุในบริษัทที่มีความ
เช่ียวชาญดา้นการตลาดดิจิทลั
และพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1. ธุรกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider)  
ได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกคา้ เพื่อให้มั่นใจไดว้่ากระบวนการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ของลูกคา้จากตน้ทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและตน้ทุนที่ต  ่าที่สุด  การ
ใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ การใหบ้ริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศและการใหบ้ริการขนส่ง
ในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการใหบ้รกิารมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การเป็นผูบ้รหิารจดัการใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจดุขน
ถ่ายสินคา้เพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยงัจดุหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศครอบคลมุทกุ
เสน้ทางการคา้หลักทั่วโลก และการเป็นผูบ้ริหารจัดการการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่าย
สินคา้เข้าประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการใหบ้ริการจัดการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้
ใหบ้ริการจดัการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจดัหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทัง้ตู ้
คอนเทนเนอรจ์ากผูป้ระกอบการขนส่ง อนัไดแ้ก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ นอกจากนี ้กลุ่ม
บริษัทยงัไดม้ีการประสานงานกบัพนัธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อสามารถใหบ้ริการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากท่าเรือหรือ
สนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่างๆ นั้นไดอ้ีกดว้ย ทั้งนี ้รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการดังกล่าวนับเป็นรายไดห้ลักของกลุ่มบริษัท การใหบ้ริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัท
สามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งไดด้งันี ้  

1.1.1  การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล  : ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทางทะเล
ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป ไดแ้ก่  ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา  ซึ่งครอบคลุมท่าเรือหลักของเขต
การคา้ส าคญัในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถว้นรวมกว่า 180 แห่ง ส าหรบัการขนส่งสินคา้ทางทะเลสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

• การขนส่งแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะส าหรบัลูกคา้ที่มีปริมาณสินคา้ที่มาก
พอท่ีจะเช่าตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตู ้เพื่อบรรจสิุนคา้ของลกูคา้นัน้ ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จ าเป็นตอ้งไปรว่มแบ่งใชตู้ ้
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คอนเทนเนอรก์ับลกูคา้รายอื่น ๆ โดยบริษัทจะใหบ้ริการจดัหาตูค้อนเทนเนอรข์นาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม, จดัหา
สายเรือตามตารางเวลาและขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ, จดัการดา้นเอกสารพิธีการศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทน
ในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้  

• การขนส่งแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(Less than Container Load: LCL) เหมาะส าหรบักลุ่มลกูคา้ที่มีสินคา้ไม่
มากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อบรรจุสินคา้ของตนเองเพียงรายเดียวได ้โดยกลุ่มบริษัทจะใหบ้ริ การรับ
สินคา้จากลกูคา้แต่ละรายมารวมกันและจดัสรรพืน้ที่ในการบรรจเุขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ี่จองไว ้ซึ่งกลุ่มบริษัทจะ
ค านวณพืน้ที่และจัดวางสินคา้ใหเ้หมาะสมกับลักษณะของสินคา้และขอ้ก าหนดของลูกคา้แต่ละราย เพื่อให้
สินคา้ของลกูคา้แต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจลุงตู้คอนเทนเนอรเ์ดียวกันไดอ้ย่างปลอดภยั, ส่ง
ไดต้ามก าหนด และอยู่ภายใตต้น้ทนุที่ดีที่สดุส าหรบัลกูคา้แต่ละราย ทัง้นี ้เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในธุรกิจใหบ้ริการจัดการขนส่งสินคา้เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท จึงสามารถด าเนินการเรื่อง
เอกสารพิธีการศลุกากรไดเ้อง 

• การใหบ้ริการจัดหาตูค้อนเทนเนอรข์นส่งสินคา้ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัทจะ
ใหบ้ริการจดัหาตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าใหก้บัลกูคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการบรรจสิุนคา้ของตนเองโดยไม่ตอ้งรอตูค้อน
เทนเนอรจ์ากสายเรือ และในบางสายเรือท่ีไม่มีตูค้อนเทนเนอรไ์วบ้รกิารลกูคา้ กลุ่มบรษิัทจะเขา้ไปจดัหาตูค้อน
เทนเนอรใ์หแ้ทน เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชบ้รกิารตูค้อนเทนเนอรใ์นการบรรจุสินคา้ และการใหบ้รกิารใหเ้ช่าตูค้อนเทน
เนอรข์นส่งสินคา้ โดยทางกลุ่มบริษัทจะซือ้ และเช่าตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อใหล้กูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการใหบ้รกิาร
จดัการขนส่งเช่นเดียวกบักลุ่มบรษิัทเช่าต่อ  

1.1.2 การจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใชร้ะยะเวลาในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ไปสู่จดุหมายปลายทางที่สัน้กวา่การขนส่งทางทะเล แต่มีตน้ทนุท่ีสงูกว่าจึงเหมาะส าหรบัการขนส่ง
สินคา้ที่มีอายุในการเก็บรกัษาสัน้หรือตอ้งการรกัษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม ้รวมทั้งสินคา้ที่ตอ้ งการความ
รวดเร็วในการจดัส่งซึ่งมีน า้หนักและปริมาณไม่มากนกั เช่น เอกสารและส่ิงตีพิมพต์่าง ๆ ส าหรบัการใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ที่ตอ้งการบรกิารขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี ้กลุ่มบรษิัทจะใหบ้รกิารจดัหาสายการบินตามตารางเวลา
และขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ, จดัการดา้นเอกสารพิธีการศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทนในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ 
ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทสามารถใหบ้รกิารจดัการขนส่งทางอากาศรวมแลว้กว่า 180 ประเทศเช่นเดียวกนั ทัง้นีต้ัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตัวแทนของสายการบิน Israel airline จึงท าใหม้ีรายไดจ้ากการจดัการ
ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศเพิ่มขึน้ 
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1.1.3 บริการอื่นๆ : บริษัทฯ มีการใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเป็น
ตวัแทนในการออกสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญดา้นพิธีการศลุกากร
และกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออก เพื่อใหล้กูคา้สามารถปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งในแต่ละประเทศ
ไดอ้ย่างถกูตอ้งและสามารถรบัหรือส่งสินคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้รงตามก าหนดเวลา  

 

 

 

1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เริ่มใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลาก-หางพ่วงใน ปี 
2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที่ใชบ้ริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แลว้ 
และยงัเป็นการขยายการท าธุรกิจโดยอาศยัความช านาญในดา้นการบรกิารจดัการระบบขนส่งเพื่อใหบ้รกิารแก่กลุ่ม
ลูกคา้ที่ตอ้งการเคล่ือนย้ายสินคา้ในประเทศทางถนนดว้ยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มี
รถบรรทกุหวัลากจ านวน 55 คนั และมีหางพ่วงส าหรบัต่อกบัรถบรรทกุหวัลากเพื่อขนสินคา้จ านวน 92 หาง โดยหาง
พ่วงของบริษัทมีทัง้แบบกา้งปลาซึ่งออกแบบมาส าหรบัใชว้างตูค้อนเทนเนอร ์และแบบพืน้เรียบที่สามารถใชว้างตู้
คอนเทนเนอรห์รือวางสินคา้โดยตรงบนหางพ่วง  การใหบ้รกิารเคล่ือนยา้ยสินคา้ในประเทศของบริษัทฯ นีม้ีเสน้ทาง
ใหบ้ริการจากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ไปยงัจดุขนถ่ายสินคา้เพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินคา้ใน
การน าเขา้จากต่างประเทศมาสู่โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการเคล่ือนยา้ยสินคา้จาก
ตน้ทางไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศตามที่ลกูคา้ตอ้งการ โดยบริษัทมีจุดใหบ้ริการรบัขนส่งสินคา้ใน
ประเทศ ดงันี ้

• จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยู่ที่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

• จุดบริการสุราษฎรธ์านี : ตัง้อยู่ที่อ  าเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มีการใหบ้รกิารการขนส่งทัง้ระยะทางใกล้
และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกลจ้ะใชเ้วลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน ไดแ้ก่ การรบัสินคา้จาก
โรงงานในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเพื่อน าไปส่งยงัท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจงัหวดัเดียวกัน หรือน าไปส่งที่
ท่าเรือในเขตภาคใต ้เช่น ท่าเรือภเูก็ต ส าหรบัการขนส่งระยะทางไกลจะใชเ้วลาในการขนส่งเกนิกว่า 1 วนั ไดแ้ก่ 
การขนส่งสินคา้จากโรงงานในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีไปยงักรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอื่นๆ และรบัสินคา้จาก
จงัหวดัปลายทางหรือบรเิวณใกลเ้คียงกลบัมาส่งยงัจงัหวดัในเขตภาคใต  ้

• จุดบริการแหลมฉบัง ชลบุรี  : ตัง้อยู่ที่อ  าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีการใหบ้ริการขนส่งทั้งแบบ
ระยะทางใกล ้ไดแ้ก่ การน าตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าไปรับสินคา้ที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง  และน าสินคา้จาก
โรงงานมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการน าตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าไปรบั
สินคา้ในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแลว้น าสินคา้กลับมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง  และท่าเรือ
คลองเตย 

  

 ตวัอย่างภาพการขนส่งระหว่างประเทศและการจดัตูค้อนเทนเนอร ์ ตวัอยา่งหนา้จอระบบ Log Freight 



  

หนา้ | 15 

• จุดบริการลาดกระบัง : ตัง้อยู่ที่สถานีขนส่งร่มเกลา้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ปัจจุบนัมีการ
ใหบ้ริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล ้และระยะไกล ไดแ้ก่ ขนส่งจากท่าเรือคลองเตย หรือท่าเรือเอกชน เช่น
ท่าเรือสหไทย ท่าเรือ BMT ที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตน้ ไปยังจังหวัดในภาคกลาง ภาคใต ้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

                
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปลักษณะการประกอบการบริการจัดการระบบโลจิสติกสข์อง NCL 

 

 
 

ตวัอย่างภาพรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง ตวัอย่างหนา้จอ GPS 
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1.3 การให้บริการอื่นๆ ในประเทศ บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีบุคคลากรที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณใ์นการขายและการตลาด เก่ียวกบัเครื่องมือและน า้ยาวิเคราะหโ์รคทาง
การแพทย ์จึงมีการใหบ้ริการช่วยสนบัสนุนการขายแก่ลกูคา้ เช่น การส่งเสริมประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ ์การติดต่อ
ประสานงาน ใหค้  าปรกึษา ใหร้ายละเอียด ประโยชนข์องสินคา้ ช่วยปิดการขายรวมทัง้กระจายสินคา้ใหต้ามความ
ตอ้งการของลกูคา้ที่มาจา้งบรกิาร 

2. ธุรกิจอื่นๆ 

2.1 ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทยีม และจัดจ าหน่ายครุภัณฑท์างการแพทย์
ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทยีม  
การผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ส าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม ของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่ภายในการด าเนินงานของบรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) 
ซึ่งจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 โดยบรษิัทฯ ลงทนุใน GWM สดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ซึ่งมีสถานะเป็นบรษิัทรว่ม 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหนึ่งท าใหบ้รษิัทฯ มีสดัส่วนการถือ
หุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 52.80 โดยมีผลท าให ้GWM เปล่ียนจากบรษิัทรว่ม เป็นบรษิัทย่อย ตัง้แต่วนัดงักล่าว  

ปี ฟอกเลือด การล้างไต การปลูกถ่ายไต* รวม จ านวนประชากร ความชุก ต่อ 1 ล้านคน 

2016 72,622 20,216 8,132 100,970 65,931,550 1,531 
2017 84,910 24,001 5,360 114,271 66,188,503 1,726 
2018 97,265 26,070 5,652 128,987 66,413,979 1,942 
2019 114,262 30,869 6,212 151,343 66,558,935 2,274 
2020 129,724 34,467 6,583 170,774 66,186,727 2,580 

(ที่มา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) 

การฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นการบ าบดัทดแทนไตที่ไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย 
ขอ้มูลการลงทะเบียนบ าบัดทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) 
ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า มีผูป่้วยที่รบัการฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมาณ 170,774 
ราย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 การขยายตวัของศนูยไ์ตเทียมจึงเพิ่มขึน้ดว้ย ท าใหม้ีความตอ้งการใชน้ า้ยาส าหรบัฟอก
เลือดมากขึน้ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความตอ้งการการใชน้ า้ยาฟอกเลือดและการขยายตวัของศูนยไ์ตเทียมที่เพิ่มขึน้ 
จึงลงทุนร่วมกับผูท้ี่เชี่ยวชาญและมีประสบการณย์าวนานกว่า 20 ปี ในดา้นเทคนิคของเครื่องไตเทียม การผลิต
น า้ยาฟอกเลือด และระบบน า้บริสทุธ์ิท่ีใชใ้นหน่วยไตเทียมและโรงงานผลิตน า้ยาฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม เพ่ือ
เปิดกิจการโรงงานผลิตน า้ยาส าหรบัผูป่้วยที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม และไดน้ าเครื่องจกัรที่ทนัสมยัที่เป็นระบบ
อัตโนมัติในการผลิตและใชร้ะบบ Programmable Logic Controller (PLC) มาใช้ควบคุมขบวนการผลิตทั้งหมด
เพื่อใหผ้ลิตภัณฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และใหเ้ป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยมีกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายคือ โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน รวมถึงศนูยไ์ตเทียมเอกชนทั่วไป  โรงงานไดร้บัมาตรฐานโรงงาน
อตุสาหกรรม, มาตรฐานการผลิตน า้ยาฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, มาตรฐาน
การผลิตเครื่องมือแพทยต์ามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทยข์องส านักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยา พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนีบ้ริษัท มีปริมาณ
การผลิตปกติอยู่ที่ประมาณ 100,000 แกลลอนต่อเดือน  

2.2 เข้าลงทุนในธุรกิจดิจิทัล  
ในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีมติอนมุตัิการเขา้ลงทนุในกิจการท่ีประกอบธุรกจิ Digital Marketing Services โดยถือหุน้ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 25  โดยบรษิัทดงักล่าวใหบ้รกิารหลกัแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ธุรกิจใหบ้รกิารระบบสนบัสนนุการใหบ้รกิาร
ดิจิทลัคอนเทนต ์ (Digital content gateway) ผูใ้หบ้รกิารระบบสนบัสนนุการใหบ้รกิารดจิิทลัคอนเทนตใ์นประเทศ
ไทย ดว้ยแพลตฟอรม์บรหิารจดัการคอนเทนต ์ขอ้มลู ข่าวสาร สาระ และความบนัเทิงที่ครอบคลมุครบวงจร สามารถ
รองรบัการเปล่ียนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ไดห้ลากหลายและขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นยคุดจิทิลั 2. ธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project based digital 
solution) ใหบ้รกิารพฒันาระบบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการใหก้าร
เชื่อมโยงเครือข่ายผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่และบรกิารดิจิทัลคอนเทนต ์ และพฒันาความสามารถของระบบให้
สามารถจดัการขอ้มลูจ านวนมาก จึงมีลกูคา้องคก์รขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และเอกชนเป็นจ านวนมากให้
ความไวว้างใจ และวา่จา้งใหบ้รษิัทพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้มา ทัง้ในดา้นระบบที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ ดจิทิลัคอนเทนต ์ แพลตฟอรม์การตลาดออนไลน ์ และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ การ
โฆษณาประชาสมัพนัธผ่์านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ การจดัส่งคปูองอเิล็กทรอนิกส ์ (E-coupon) ผ่าน SMS เป็นตน้  
3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน ์ (Digital Agency) ใหบ้รกิารพืน้ท่ีส่ือโฆษณาแก่ผูป้ระกอบการและพฒันา
แพลตฟอรม์ทางการตลาดออนไลน ์ เพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้หรือบรกิารท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมี
บรษิัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ SME เป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมายหลกั 

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารแข่งขันของธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดการขนส่ง มีดังนี ้

การมีบุคลากรทีมี่ความรู้ความช านาญ และมุ่งม่ันในการใหบ้ริการ 

การใหบ้รกิารดา้นจดัการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใช้
ในการส่งออกหรือน าเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพราะแต่ละประเทศอาจมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมบุคลากรที่มีความรูค้วามช านาญในธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศไวค้อยใหบ้ริการแก่ลกูคา้
โดยมีพนกังานท่ีไดร้บัใบอนญุาตเพื่อเป็นผูช้  านาญการศลุกากรประจ าบรษิัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยใหค้ าแนะน าแก่พนกังาน
ในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจะไดน้ าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้เพื่อใหล้กูคา้ของบริษัทฯ มั่นใจไดว้่า จะสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งและสามารถรบั
หรือส่งสินคา้ไดต้ามก าหนดเวลา รวมทัง้ลดปัญหาความผิดพลาดอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายในภายหลงั 

นอกจากบุคลากรที่มีความรูท้างดา้นกฎระเบียบและกฎหมายดังกล่าวแลว้ พนักงานของบริษัทฯ ยังเป็นผูม้ี
ประสบการณใ์นการท างานในธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีอายกุารท างานเฉล่ียในบริษัทฯ ไม่ต ่ากว่า 5 ปี จึง
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สามารถใหค้  าแนะน าที่มาจากประสบการณก์ารท างานจรงิได ้เช่น การแนะน าช่วงเวลาในการจองระวางเรือที่มีปรมิาณ
การส่งออกนอ้ย หรือการจดัเรียงสินคา้จากลกูคา้หลายๆ รายใหอ้ยู่ในตูค้อนเทนเนอรเ์ดียวกนัอย่างเหมาะสมโดยใชพ้ืน้ที่
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดตน้ทนุการขนส่งใหแ้ก่ลกูคา้ได ้เป็นตน้ 

ทัง้นี ้นอกจากการส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูค้วามช านาญในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบแลว้ กลุ่มบรษิัทยงั
มุ่งเนน้การปลกูฝังค่านิยมในการท างานใหแ้ก่พนกังานว่า จะตอ้งมีความมุ่งมั่นและจริงใจต่อการใหบ้ริการแก่ลกูคา้  ซึ่ง
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการท างานดงักล่าวนบัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทเสมอมา  

การพัฒนาคณุภาพในการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการดา้นโลจิสติกสเ์ป็นอย่างดี เนื่องจากตน้ทุนดา้น 
โลจิสติกสน์ั้นนับเป็นตน้ทุนที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของลูกคา้ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการใหบ้ริการใหม้ี
ประสิทธิภาพสงูสดุอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบรกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศ บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาระบบ Log 
Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานขอ้มลูลกูคา้เพื่อจดัการเอกสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ
น าเขา้-ส่งออก โดยใชร้ะยะเวลาที่สัน้ที่สุด ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถจดัท าใบตราส่ง (Bill of Loading) และ ใบสั่งปล่อย
สินคา้ (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสารส าคญัที่ตอ้งน าไปใชใ้นการออกสินคา้ไดภ้ายใน 1 วนั นอกจากนี ้พนกังานของ
บริษัทฯ ยังสามารถตรวจสอบสถานะของขั้นตอนการด าเนินการดา้นเอกสารใหแ้ก่ลูกคา้โดยผ่านระบบอินทราเน็ตซึ่ง
เชื่อมโยงกบัเครือข่ายส่วนกลาง จึงสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท างาน 

ในส่วนของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศนั้น บริษัทฯ ได้น าระบบก าหนดต าแหน่ง (Global Positioning 
System: GPS) เขา้มาใชใ้นการติดตามต าแหน่งรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วงของบรษิัท เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบต าแหน่ง
ที่อยู่และความเรว็ของรถไดแ้บบเรียลไทม ์(Real time) ซึ่งช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถวางแผนเสน้ทางการขนส่งและติดตาม
สถานะการจดัส่งสินคา้ของลกูคา้ได ้อีกทัง้บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจในมาตรฐานการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ส าหรบัการบรกิารขนส่งทางบกโดยรถหวัลาก-หางพ่วง อีกดว้ย 

การให้บริการทีค่รบวงจร 

กลุ่มบรษิัทมุ่งมั่นในการน าเสนอบรกิารท่ีหลากหลายเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมใหม้ากที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตัง้แต่การใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ในการวางแผนและจัดหา
วิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลกัษณะของสินคา้และขอ้ก าหนดของลกูคา้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของ
ประเทศต่าง ๆ, การจดัหาและจองระวางเรือหรือเครื่องบิน ภายใตต้น้ทนุท่ีดีที่สดุ, การด าเนินการบรรจสิุนคา้ในตูค้อนเทน
เนอรใ์หป้ลอดภยัและใชพ้ืน้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ, การจดัการดา้นพิธีการศลุกากรและเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้
มั่นใจไดว้่าลูกคา้สามารถส่งออกหรือรับสินคา้ไดต้ามก าหนด  และท าหน้าที่ในการติดตามรวมถึงประสานงานกับ
พนัธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนส่งและกระจายสินคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางในต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีพนัธมิตร
ทางการคา้ซึ่งสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดค้รอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก 



  

หนา้ | 19 

การสร้างพันธมติรทางธุรกิจ 

จากการที่บริษัทฯ มีการพฒันาระบบการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ส่งผลให้
บริษัทฯ ไดร้ับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งรายย่อยในประเทศที่จะมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของตน โดยผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีขอ้จ ากดัดา้นขอบเขตการใหบ้ริการนัน้ สามารถน าเสนอบริการ
ที่หลากหลายครอบคลมุใหแ้ก่ลกูคา้ของตนเองมากขึน้โดยผ่านการใชบ้ริการของบริษัทฯ ส่งผลใหปั้จจุบนับริษัทฯ เป็น
เสมือนศนูยก์ลางของการรวบรวมการจดัส่งสินคา้ (Center of Consolidation) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายย่อยต่าง ๆ  เหล่านี ้
ซึ่งส าหรบับริษัทฯ แลว้ ผูป้ระกอบการรายย่อยกลุ่มนีจ้ึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ท  าหนา้ที่รบังานจากลกูคา้ราย
ย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อใหแ้ก่บรษิัทฯ นั่นเอง  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมุ่งแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนส่งในประเทศตา่งๆ 
เพื่อที่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของบริษัท ฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อใหบ้ริการในเขตต่างประเทศ (Agent) ปัจจุบนั
บรษิัทฯ มีพนัธมิตรทางธุรกิจในลกัษณะดงักล่าวกว่า 80 รายใน 30 ประเทศ ซึ่งท าใหบ้รษิัทฯ สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ได้
ตั้งแต่ตน้ทางในประเทศจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศไดค้รอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี ้
พนัธมิตรทางธุรกิจของบรษิัทฯ ยงัช่วยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาดในกลุ่มลกูคา้เป้าหมายต่างๆ เพื่อใหบ้รษิัทฯ 
สามารถขยายฐานลกูคา้ได ้และบรษิัทฯ ยงัสามารถขยายฐานลกูคา้โดยการเป็นผูร้บัติดต่อประสานงานเพื่อใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ของพนัธมิตรดงักล่าวในเขตประเทศไทยอีกดว้ย 

การลงทนุเปิดส านักงานให้บริการจัดการขนสง่ในต่างประเทศ 

จากการที่บริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากผูป้ระกอบการในต่างประเทศ ท าใหบ้ริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายบริการขนส่งจากต่างประเทศไปยงัประเทศอื่นๆ โดยการเปิดส านักงานในต่างประเทศ ซึ่งมีผูบ้ริหารและทีมงาน
ทอ้งถิ่นที่มีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากกิจกรรมในต่างประเทศที่เพิ่ม
มากขึน้ 

ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทนุ 

นับตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สามารถสรา้งความเชื่อมั่นในการใหบ้ริการทั้งแก่คู่คา้และพันธมิตรทาง
การคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษัทฯ มีการเติบโตและขยายฐานลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การที่บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งอย่างสม ่าเสมอนัน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถเจรจากบัคู่คา้ต่างๆ เช่น สายเรือและสาย
การบิน เพื่อจองตารางการจดัส่งสินคา้ลงเรือหรือเครื่องบินใหเ้ป็นไปตามที่ลกูคา้ตอ้งการ และยงัสามารถเจรจาต่อรอง
เพื่อบริหารตน้ทุนค่าระวางซึ่งนับเป็นตน้ทุนหลักในการใหบ้ริการได ้นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจใน
ประเทศต่างๆ ยงัส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูการบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการในประเทศต่างๆ ใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุอีกดว้ย 

การวางกลยุทธ์การบริหารธุรกิจดังกล่าวขา้งตน้ บางกรณีอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน า้มนัซึ่งเป็นตน้ทุนการขนส่ง ขอ้ก าหนดและนโยบายที่ถูก
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ก าหนดขึน้ใหม่ อนัเก่ียวขอ้งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (Covid -19) เป็นตน้ แต่ทัง้นี ้หากกรณีเกิดปัญหาทางบรษิัทฯ จะรีบด าเนินการแกไ้ขรว่มกบัลกูคา้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินต่อไป ทา้ยที่สดุ หากบรษิัทฯ เห็นว่าการด าเนินการในธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิัทฯ ก็จะตอ้ง
พิจารณาถึงการตดัสินใจที่จะหยดุหรือด าเนินการในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อจ ากดัขอบเขตความเสียหายใหอ้ยู่ในวงจ ากดั 
ดงัเช่น การปิดกิจการ หยุดการด าเนินงาน และขายเงินลงทุนในต่างประเทศในปี 2563 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) 

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการเพื่อการส่งออกและน าเขา้ (Exporter and Importer) ซึ่งไดแ้ก่โรงงานต่างๆ ที่เป็นผูผ้ลิตสินคา้ 
(Manufacturer) รวมถึงผูป้ระกอบการที่เป็นผูค้า้และจัดจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ (Trader, Distributor) ตัวอย่างเช่น  
ผูค้า้ขา้ว, ยางพารา, ยางรถยนต ์และสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นตน้  ซึ่งลูกคา้กลุ่มนีม้ักมีปริมาณสินคา้ที่จะ
ขนส่งมากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตูเ้พื่อบรรจุสินคา้ของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวมกัมี
การใชบ้รกิารจดัการขนส่งทางทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลกั  

2. กลุ่มผูใ้หบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) ลูกคา้กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผูป้ระกอบการที่ท  าธุรกิจใหบ้ริการ
จัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมาณการจดัส่งสินคา้ไม่มากพอที่จะเช่าตูค้อนเทนเนอรไ์ดท้ัง้ตูไ้ด ้
กลุ่มลกูคา้ดงักล่าวจึงมกัใชบ้รกิารขนส่งทางทะเลแบบ LCL, SOC กบักลุ่มบรษิัท  

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจนีไ้ดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ ทัง้ที่เป็นโรงงานผลิตสินคา้ 
(Manufacturer) หรือผูค้า้และผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ (Trader, Distributor) ที่มีการขนส่งสินคา้ไปยังจุดหมายปลายทาง
ต่างๆ ในประเทศ ตวัอย่างเช่น ผูค้า้ขา้ว,  ยางพารา, ผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องดื่ม, ผูค้า้วสัดกุ่อสรา้ง เป็นตน้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากลกูคา้ของบริษัทฯ นัน้กระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เป็นจ านวน 2,000 – 3,000 ราย ทัง้ธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับรษิัทฯ ส่งผลให้
บรษิัทฯ ไม่มีการพ่ึงพิงลกูคา้รายใดเป็นสดัส่วนมากกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในแตล่ะปี โดยในปี 2563 
และปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มีการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในสดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทใชช้่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยช่องทางการจ าหน่ายทางตรงไดแ้ก่การ
ติดต่อกบัลกูคา้โดยตรงผ่านทางเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและเว็บไซต ์www.nclthailand.com ของบรษิัทฯ โดยกลุ่มบรษิัท
มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มของลูกคา้เพื่อท าหน้าที่ติดตามข่าวสารและน าเสนอบริการที่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มใหไ้ดม้ากที่สุด ซึ่งประกอบดว้ย  แผนกใหบ้ริการบริหารและจดัการ
ขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF), แผนกใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (NVOCC) และแผนก

http://www.nclthailand.com/
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ใหบ้ริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก (Truck) โดยเจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและการขายจะเป็นผูท้  าหนา้ที่ติดต่อกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายทัง้ทางโทรศพัทแ์ละการนดัหมายเขา้พบเพื่อน าเสนอบรกิาร  

กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทางออ้มจากการแนะน าของลกูคา้เดิมที่เคยใชบ้รกิารกบักลุ่มบริษัท และ
จากการแนะน าของพันธมิตรทางการคา้ของกลุ่มบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ เอเย่นตข์องบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
จัดการขนส่งในประเทศต่างๆ โดยเอเย่นตเ์หล่านีจ้ะท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในการบริการจดัการการขนส่งในเขต
ประเทศที่ตนดูแลใหแ้ก่กลุ่มบริษัท และในทางกลับกันก็จะแนะน าหรือมอบหมายใหก้ลุ่มบริษัทเป็นผูดู้แลลูกคา้ของ
เอเย่นตด์งักล่าวในการบริการจดัการขนส่งในเขตประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทฯ มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงทางธุรกิจกบั
เอเย่นตร์วมประมาณ 80 ราย ในทั่วโลก ซึ่งการแนะน าลูกคา้ใหม่ของเอเย่นตเ์หล่านีน้ับเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
ส  าคญัอีกช่องทางหน่ึงของกลุ่มบรษิัท  

นอกจากช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรงและทางออ้ม ดงัที่กล่าวขา้งตน้แลว้นัน้ ทางกลุ่มบริษัทยงัมีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ใหคู้่คา้และลูกคา้รูจ้ักกลุ่มบริษัทโดยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งไดแ้ก่ สมาคมหอการคา้ไทย, สมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย และ สมาคมขนส่งสินคา้และโลจิสติกส ์อีก
ดว้ย 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส ์  

อตุสาหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศไทยเติบโตอย่างกา้วกระโดดจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม
ฟ้ืนตวัหลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) บรรเทาลง หลายประเทศเริ่ม
กลับมาเปิดเมืองอีกครัง้ การจับจ่ายสินคา้กลับมาขยายตัวไดด้ีหลังจากความตอ้งการสินคา้ถูกหยุดดว้ยภาวะการปิด
เมือง ซึ่งส่งผลโดยตรงกบัปรมิาณสินคา้มหาศาลที่มีการขนส่งขา้มทวีปทัง้ทางเรือและทางอากาศ 

เมื่อพิจารณาขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศของไทย ของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังาน 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  ปรากฏว่าในปี 2564 มูลค่าการคา้รวมน าเข้าและส่งออก 
เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 25 อยู่ที่ 17.1 ลา้นลา้นบาท ประกอบดว้ยการส่งออกมลูค่า 8.5 ลา้นลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 19 
และการน าเขา้มลูค่า 8.5 ลา้นลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 32 โดยประเทศคู่คา้หลกัยงัเป็นประเทศสหรฐัอเมรกิา จีน และ 
ญ่ีปุ่ น เนื่องจากความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ไดด้ี ประกอบกับเป็นประเทศ
พัฒนาแลว้เหล่านีม้ีปริมาณความตอ้งการสินคา้ที่สูงอย่างต่อเนื่อง สินคา้หลักที่ประเทศไทยส่งออกยังคงเป็นสินคา้
ประเภทเครื่องจกัร สินคา้อุตสาหกรรม และสินคา้เกษตร จากความสามารถในการผลิตสินคา้เกษตรของประเทศไทยที่มี
มาอย่างยาวนาน 

  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิต น าไปสู่การเปล่ียนแปลงรองรบัความปกติใหม่ (New Normal) โดยมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เนน้
การซือ้ขายผ่านช่องทางออนไลน ์รวมทัง้มีมาตรการการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ การน าเขา้ ส่งออกสินคา้ที่
ใหค้วามส าคญักบัมาตรการดา้นสาธารณสขุและบรหิารจดัการความเส่ียงเพิ่มขึน้ ซึ่งท าใหเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทมาก
ขึน้ ในการจดัเก็บและเชื่อมโยงขอ้มลู ปรบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจสอดรบักบัความตอ้งการของตลาดที่เปล่ียนแปลง
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อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การขบัเคลื่อนการพฒันาระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกยงัมี
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนสงู จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนและ
ภาควิชาการ เพื่อพัฒนาขับเคล่ือนระบบโลจิสติกส์ให้สามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไดอ้ย่างมี
เสถียรภาพ และยั่งยืน โดยปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อให้ธุรกิจในกลุ่ม   
โลจิสติกสข์องประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนบัตัง้แต่ที่ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไดจ้ัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทยเป็นครัง้แรกในปี 2548  และยังคงมี
แนวโนม้ที่จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ดงันี ้

• ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมดา้นโลจิสติกสโ์ดยมีการก าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  
โลจิสติกสข์องประเทศไทยล่าสดุฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วงเงินรวม 8.09 แสนลา้นบาท โดยมุ่งเนน้สนบัสนุน
การปรบัเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการปรบัเปล่ียนรูปแบบการขนส่งและการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสรา้งเครือข่ายโลจิสติกสต์ามเสน้ทางยุทธศาสตรแ์ละการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน
บา้น การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนยบ์ริการโลจิสติกสแ์ละการพฒันาพืน้ที่เมืองชายแดนเพื่อสนบัสนนุ
การขนส่งและโลจิสติกส์ โดยแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสริมดา้นโลจิสติกส์แบ่งออกเป็น 3 แผน ไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาเพิ่มมลูค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน เกษตรกรรมทัง้ในส่วนของรูปแบบการสรา้งความเขม้แข็ง
สถาบนัการเกษตร การลดความสญูเสียของสินคา้เกษตรอย่างครบวงจร และมลูค่าเพิ่มดา้นการท่องเที่ยว การสรา้ง
เครือข่ายและเชื่อมโยงห่วงโซ่อปุทาน การเชื่อมโยงขอ้มลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และการใชป้ระโยชนจ์ากพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์การจัดตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ มี
แหล่งขอ้มลูที่ส  าคญัต่อการตดัสินเพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริการโลจิสติกสใ์นต่างประเทศ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก สนบัสนุนการปรบัเปล่ียนรูปแบบการขนส่งและการพฒันาที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้การใช้โครงข่ายมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางรางเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนนควรให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้นและพืน้ที่เขตเศรษฐกิจส าคญัของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบ NSW ใหส้มบูรณโ์ดยเร็วและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบ Port Community System ทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบงั 
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสวุรรณภมูิไดใ้นอนาคต นอกจากนี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบอนญุาต/
ใบรบัรองในกระบวนน าเขา้ ส่งออกสินคา้ควรใหค้วามส าคญัการปรบัเปล่ียนรูปแบบการขอและออกใบอนุญาต/
ใบรบัรองต่างๆ ใหอ้ยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ลอดทัง้กระบวนการ และสามารถรองรบัค าขออิเล็กทรอนิกสแ์บบ
หนา้ต่างเดียว (Single Window Entry) ได ้ส าหรบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดา้นการคา้ระหว่างประเทศ ดา้นการขนส่ง
ระหว่างประเทศควรเร่งด าเนินการมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้ประกอบการไทยไดร้ับ
ความสะดวกในการคา้ขายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม (CLMV) และประเทศจีน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนดา้นโลจิสติกส์ ใหค้วามส าคญักับ
การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานดา้นโลจิสติกสใ์หค้รบถว้นโดยเร็ว การวิจัยและพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีดา้น     
โลจิสติกสโ์ดยเนน้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้ในอุปกรณท์ี่จ  าเป็นในส าหรับการด าเนินกิจกรรม
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ดา้นโลจิสติกส ์พฒันาบรรจภุณัฑส์ าหรบัสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออกที่ส  าคญัเพื่อลดความบอบช า้ระหว่างการขนส่ง
และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์

• ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 
มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นอีกเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยใหป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตโลกใน
ฝ่ังเอเชีย ดว้ยจดุเด่นที่เป็นฐานการผลิตครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ท าใหก้ารลงทนุในภมูิภาคน่าสนใจมากขึน้ โดย 
RCEP จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้แก่สมาชิก และยกเลิกภาษีน าเขา้ที่เก็บกับสินคา้ไทย จ านวน 39,366 
รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทนัที จ านวน 29,891 รายการ  

การน าเขา้และส่งออกสินคา้ของไทยในปี 2565 มีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่อง จากการปรบัตวัและการรบัมือกบัการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ที่ดีขึน้ ประกอบกบัการฉีดวคัซีนที่ครอบคลมุมากขึน้ในหลาย
ประเทศส่งผลใหก้ารขนส่งสะดวกมากขึน้ นอกจากนีปั้ญหาความล่าชา้การขนส่งห่วงโซ่การผลิตมีทิศทางการฟ้ืนตวัดีขึน้ 
และมีแนวโนม้ความตอ้งการสินคา้บางกลุ่มเพิ่มขึน้ เช่น สินคา้เกษตร และสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์จะเป็นตวัแปรหลกัในการ
ผลกัดนัอตุสาหกรรมการขนส่งในปี 2565  

ปี 2565 - 2567 ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางทะเลมีแนวโนม้เติบโตดีตามการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยอุปสงคสิ์นคา้ที่เพิ่มขึน้ส่งผลบวกต่อความตอ้งการใชเ้รือขนส่ง ตูสิ้นคา้ หนุนใหค้่าระวางเรือยงัทรงตวั
สงูในปี 2565 ก่อนจะทยอยปรบัลดลงในปี 2566 -2567 ปัจจยับวกจาก  

• IMF คาดเศรษฐกิจโลกปี 2565 2566 และ 2567 จะเติบโต 4.9% 3.6% และ 3.4% ตามล าดับ ขณะที่ UNCTAD 
คาดปรมิาณการคา้ทางทะเลโลกจะเติบโต 3.2% 2.4% และ 2.3% ในช่วงเวลาเดียวกนั ตามล าดบั  

• ความเขม้งวดในการการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ส่งผลใหเ้รือส่งมอบใหม่เขา้
ตลาดล่าชา้ โดย BIMCO คาดว่าอุปทานเรือตูค้อนเทนเนอรจ์ะเติบโตเฉล่ีย 3.2% ต่อปี ขณะที่อุปทานเรือเทกอง
เติบโตเฉล่ีย 2.9% ต่อปี โดยกองเรือใหม่จะทยอยเขา้สู่ตลาดตัง้แต่ปี 2566 เป็นตน้ไป  

• การบริหารจดัการท่าเรือทั่วโลกที่เขม้งวดเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19)
เป็นระยะ อาจส่งผลใหก้ารเคลียรข์องออกและเขา้ท่าเรือล่าชา้ ขณะที่ความตอ้งการสินคา้ยงัมีต่อเนื่อง ส่งผลใหค้่า
ระวางเรือยงัอยู่ในเกณฑด์ี แมจ้ะทยอยปรบัลดลงในปี 2566 - 2567 

ความตอ้งการเช่าพืน้ท่ีคลงัสินคา้มีแนวโนม้ขยายตวัต่อเนื่องเฉล่ีย 3.5% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ ปัจจยัสนบัสนนุจาก  

• อปุทานในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ คาดว่าพืน้ท่ีคลงัสินคา้ใหเ้ช่าจะเพิ่มขึน้ 1.8 แสนตารางเมตรต่อปี (ขยายตวัเฉล่ีย 3.0% 
ต่อปี) โดยมีแรงหนุนจากความคืบหนา้ของการพฒันาพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม เขตปลอด
อากร และ Warehouse farm ต่างๆ ของผูป้ระกอบการกลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ ท าให้
เกิดรูปแบบคลังสินคา้สมัยใหม่ครบวงจรที่พรอ้มรองรบันวัตกรรมการผลิต การคา้และการลงทุนที่ใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั ส่วนใหญ่อยู่ในท าเล BMR EEC ศูนยก์ลางในภูมิภาคและจงัหวดัชายแดนที่มีเสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สามารถเชื่อมต่อไปในเมือง (Downtown) ต่างๆ ในภูมิภาค ตลอดจนประตูการคา้ในประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงจีน
ตอนใต ้อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบางแห่งลงทุนสรา้งคลังสินคา้ใชเ้องแทนการเช่า จึงส่งผลใหแ้นวโนม้การขยายพืน้ที่



  

หนา้ | 24 

หน่วย: TEU   

เป็นไปอย่างระมดัระวงัในช่วงที่ยงัมีอปุทานคลงัสินคา้ที่เหลือว่างสงู ทัง้นี ้อปุสงคพ์ืน้ท่ีเช่าที่เติบโตสงูกว่าอปุทาน ท า
ใหอ้ตัราการเช่าพืน้ท่ีปรบัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 85-86% 

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

ส าหรบัผูป้ระกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกสท์ี่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับบริษัทฯ นั้น จากขอ้มลูจ านวน
สมาชิกของสมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามีทั้งสิน้ 1,525 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง  
1,191 ราย, ภาคตะวนัออก 123 ราย, ภาคตะวนัตก 28 ราย, ภาคเหนือ 28 ราย, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 52 ราย และ
ภาคใต ้102  ราย โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งแบบไม่เต็ม
ตู ้(LCL) หรือมีการใหบ้รกิารเพียงบางอย่าง ผูป้ระกอบการเหล่านีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทางธุรกิจที่ท  าหนา้ที่รบังานจาก
ลกูคา้รายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อใหแ้ก่กลุ่มบริษัทมากกว่าเป็นคู่แข่ง ส่วนผูป้ระกอบการไทยรายใหญ่ที่มี
กลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทยประมาณ 15 รายและ
ผูป้ระกอบการต่างประเทศรวมถึงบรษิัทในเครือรวมประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ดี ผูบ้รหิารประเมินว่า การแข่งขนัระหว่าง
ผูป้ระกอบการไทยดว้ยกันนัน้ยงัคงไม่รุนแรงนกั เนื่องจากตลาดของโลจิสติกสน์ัน้มีขนาดใหญ่และมีแนวโนม้ที่จะขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีทั้งการแข่งขันเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกคา้และในขณะเดีย วกันก็มีการ
แลกเปล่ียนหรือรว่มมือกนัเพื่อใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ของตนดว้ยเช่นกนั 

จากการใหบ้รกิารท่ีหลากหลายครอบคลมุของบรษิัทฯ และบคุลากรท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญที่พรอ้มน าเสนอ
ทางเลือกที่ดีที่สุดใหแ้ก่ลูกคา้และคู่คา้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรกัษาความเป็นผูน้  าดา้นการให้บริการ
จดัการขนส่งระหว่างประเทศได ้ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงสดัส่วนของปริมาณตูค้อนเทนเนอรท์ี่บริษัทฯ เป็นผูส่้งออก -น าเขา้
กบัปรมิาณตูค้อนเทนเนอรข์าเขา้-ออกที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบงั พบว่า บรษิัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของการ
เป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล ดงันี ้      
                                     

รายละเอียด 2562 2563 2564 
ปรมิาณตูค้อนเทนเนอรข์าเขา้-ออกที่ท่าเรือ1) 9,444,486 8,972,995 9,904,178 
ปรมิาณตูค้อนเทนเนอรข์าเขา้-ออกที่บรษิัทใหบ้รกิาร 2) 55,574 51,296 54,248 
ส่วนแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 0.59 0.57 0.55 

    ที่มา : 1) กรมท่าเรือ (ท่าเรือกรุงทพและท่าเรือแหลมฉบงั) 2) ขอ้มลูจากบริษัท   

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศดว้ยรถบรรทุกหัวลาก 

ธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลาดที่มีผูป้ระกอบการจ านวนมากและส่วนใหญ่มีขนาด
เล็ก โดยจากขอ้มลูของกรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั่วประเทศมีจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง
ดว้ยรถบรรทุกส าหรบัการรบัจา้ง รวมทั้งสิน้ 35,424 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 4,831 ราย, ภาคตะวันออก 
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5,204 ราย, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,509 ราย, ภาคเหนือ 5,994 ราย, ภาคตะวนัตก 3,421 ราย และภาคใต ้2,079  
ราย 

ภาวะการแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนส่งดว้ยรถบรรทุกหวัลากนัน้ ผูบ้ริหารประเมินว่าไม่รุนแรงนกัโดยจะมีการ
แข่งขนักนัเพียงบางชว่งเวลา และในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการแต่ละรายก็สามารถเป็นพนัธมิตรทางการคา้กนัไดเ้ชน่กนั 
โดยเมื่อผูป้ระกอบการรายใดไดร้บังานท่ีเกินกว่าความสามารถที่ตนจะใหบ้รกิารได ้ก็จะมีการติดต่อหาผูป้ระกอบการราย
อื่นใหม้าช่วยรบังานต่อไป (Subcontract) ส าหรบัการใหบ้ริการของ SSK ก็เช่นเดียวกนั  

จากการพฒันาการใหบ้รกิารดว้ยการน าเอาระบบ GPS มาใชใ้นการวางแผนและควบคมุคณุภาพการใหบ้รกิาร 
และความใส่ใจในการพฒันามาตรฐานพนกังานขบัรถของบรษิัทฯ และ SSK อย่างต่อเนื่องดว้ยการจดัฝึกอบรมและสรา้ง
มาตรการจูงใจในการขับขี่ปลอดภัยและประหยดัน า้มัน ท าใหบ้ริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขัน  ซึ่ง
ภายหลงัจากบรษิัท ขายเงินลงทนุในบรษิัท SSK ใหบ้คุคลภายนอกไปแลว้นัน้ การด าเนินธุรกิจขนส่งภายในประเทศโดย
รถหวัลากกลบัมาอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัทฯ 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังอาศัยขอ้ไดเ้ปรียบจากการที่เป็นผูใ้หบ้ริการรบัจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ท าให้
สามารถน าเสนอบรกิารต่อเนื่องซึง่เชื่อมโยงทัง้การใหบ้รกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศใน
ลกัษณะของ One-Stop-Service ได ้ซึ่งท าใหล้กูคา้สามารถใชบ้ริการที่หลากหลายดา้นโลจิสติกสไ์ดจ้ากบริษัทฯ เพียง
แห่งเดียว และในปี 2563 บริษัทฯ ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
มาตรฐานการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ส าหรบัการบรกิารขนส่งทางบกโดยรถหวัลากอีกดว้ย 

ทัง้นี ้จากภาวะอุตสาหกรรมขนส่ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) การแข่งขนั 
และแนวโนม้ธุรกิจโลจิสติกส ์ดงัที่กล่าวขา้งตน้ บรษิัทฯ มั่นใจว่าการด าเนินการในปี 2565 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
จากอานิสงคข์องมาตรการการกระตุน้ทัง้การเงินและการคลงัอย่างต่อเนื่องของประเทศต่างๆ และการทยอยฉีดวคัซีนโค
วิด 19 ใหก้ับประชากรโลก อีกทัง้ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกสข์องประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี  ซึ่งนบัเป็น
โอกาสอนัดีของบรษิัทฯ ที่จะสรา้งผลประกอบการท่ีดีไดใ้นอนาคต 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายที่ก ากบัดแูลการใหบ้รกิารโลจิสติกสโ์ดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบบัที่
เก่ียวขอ้งกบัแต่ละกิจกรรมของการใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกส ์เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ,์ พระราชบญัญัติการ
รบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, พระราชบญัญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548, พระราชบญัญัติจดัวางการ
รถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464, พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, 
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 เป็นตน้ ส าหรบักฎหมายส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ มีดงันี ้
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พระราชบญัญัติการรบัขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

พระราชบัญญัติรับขนของทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งใน
ราชอาณาจกัรไปยงัที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจกัร  โดยตามพระราชบญัญัติดงักล่าวก าหนดใหผู้ข้นส่งไม่ตอ้งรบัผิดใน
กรณีที่เกิดการสญูหาย เสียหาย หรือส่งมอบล่าชา้ อนัเป็นผลมาจากเหตุสดุวิสยั , อุบตัิเหตุแห่งทอ้งทะเล, การสงคราม 
หรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งหมายความรวมถึงการไม่ตอ้งรับผิดในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดจากความผิดของผูส่้งของ หรือเกิดจากสภาพแห่งของนัน้เอง  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้นส่งตอ้งรบัผิด พระราชบญัญัติดงักล่าวไดจ้ ากดัความรบัผิดของผูข้นส่งไวเ้พียง 10,000 บาท
ต่อ 1 หน่วยการขนส่ง หรือ กิโลกรมัละ 30 บาทต่อน า้หนกัสทุธิแห่งของนัน้ แลว้แต่เงินจ านวนใดจะมากกว่า แต่ตอ้งไม่
เกินกว่าราคาของนัน้ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหมวด 6 มาตราที่ 58-61) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายเอกชนว่าดว้ยเรื่องสิทธิ หนา้ที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน  ส่วน
กฎหมายพาณิชยค์ือกฎหมายว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของบุคคล อนัเป็นกฎหมายที่เก่ียวกบัการเศรษฐกิจและการคา้ โดย
วางระเบียบเก่ียวพันทางการคา้หรือธุรกิจระหว่างบุคคล ส าหรบัในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการขนส่งในประเทศของ
บรษิัทฯ นัน้ กฎหมายดงักล่าวก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งรบัผิดในกรณีที่สินคา้เกิดการสญูหายหรือบบุสลาย หรือส่งมอบล่าชา้ 
เวน้แต่พิสจูนไ์ดว้่าเกิดจากเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจากสภาพแห่งของนัน้เอง หรือเกิดจากความผิดของผูส่้ง (ดรูายละเอียดได้
ในมาตราที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในการป้องกนัความเส่ียงจากการใหบ้รกิารรบัขนส่งในประเทศของบรษิทัฯ นัน้ บรษิัทฯ มีการซือ้ประกนัภยั
สินคา้ที่รบัขนส่ง, ประกันภยัรถบรรทุก และประกันภยัอุบตัิเหตุ ซึ่งมีทุนประกันภยัมลูค่าสงูกว่าความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้  

ในส่วนของการใหบ้รกิารจดัการพิธีการศลุกากรซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัมอบอ านาจจากลกูคา้ใหเ้ป็นตวัแทนในการท า
พิธีการศลุกากรนัน้ ตามกฎหมายดงักล่าวระบไุวว้า่ การท าตามกรอบหนงัสือมอบอ านาจที่ไดร้บั บรษิัทฯ มิตอ้งรบัผิดเป็น
การส่วนตวัต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในฐานะตวัแทน ดงันัน้ ผูม้อบอ านาจใหบ้ริษัทฯ ย่อมเป็นผูม้ีความ
ผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่ตัวแทนไดท้ าไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนั้น (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นตามมาตราที่ 820) 
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การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งทีม่าของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจาก
ผูป้ระกอบการขนส่งเพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ และมีการประสานงานกับพนัธมิตรในต่างประเทศเพื่อช่วยในการใหบ้รกิาร 
โดยแหล่งที่มาของบรกิารต่าง ๆ ดงักล่าว มีดงันี ้ 

ระวางเรือหรือเคร่ืองบิน 

ค่าระวางเรือหรือเครื่องบินนัน้นบัเป็นตน้ทนุหลกัในการใหบ้รกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งคดิเป็นสดัสว่น
ประมาณรอ้ยละ 80-85 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศของบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทในประเทศมีการ
จดัหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผูป้ระกอบการในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 70-75 ของตน้ทุน
ค่าระวางรวม ซึ่งตน้ทุนดงักล่าวจะมีการจ่ายช าระใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบาท ในแต่ละปีบรษิัทฯ 
มีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผูป้ระกอบการขนส่งรวมแลว้กว่า 300 ราย ทั้งนี ้จากการที่บริษัทฯ มีการจอง
ระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม ่าเสมอ จึงสามารถเจรจากับผูใ้หบ้ริการขนส่งในการขอก าหนดราคาค่าระวางล่วงหนา้
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 - 30 วนั  

ส าหรับในบางกรณีที่กลุ่มบริษัทจะต้องให้บริการจัดการการขนส่งในเขตต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะ
ประสานงานกับตวัแทน (Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรในประเทศต่างๆ ใหเ้ป็นผูช้่วยด าเนินการให้ ดงันัน้ ตน้ทุนค่าระวางใน
ส่วนของการให้บริการในต่างประเทศที่มีการให้บริการโดยใช้ตัวแทน  (Agent) นั้น จะมีการจ่ายช าระเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ โดยตวัแทน (Agent) จะเรียกเก็บค่าระวางและค่าบรกิารต่างๆ ส าหรบัการท่ีบรษิัทใชบ้รกิารตวัแทน (Agent) 
ในการช่วยจัดการการขนส่งดังกล่าว ซึ่งตน้ทุนค่าระวางที่มีการจ่ายช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 20-25 ของตน้ทนุค่าระวางรวมของกลุ่มบรษิัท 

ตัวแทน (Agent) 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีการใหบ้ริการจดัการขนส่งในเขตต่างประเทศ เช่น การจดัการขนส่งสินคา้จากท่าเรือใน
ต่างประเทศไปสู่จดุหมายปลายทางภายในประเทศต่างๆ กลุ่มบรษิัทจะประสานงานกบัตวัแทน (Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตร
ทางการคา้ที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อช่วยด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว โดยตัวแทน  (Agent) ของกลุ่มบริษัทนั้นไดแ้ก่
ผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งจะท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในการบริการจดัการการขนส่งใน
เขตประเทศที่ตนดแูลใหแ้ก่กลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นผูช้่วยเก็บค่าบรกิารใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทในกรณีที่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทระบุ
ใหม้ีการเรียกเก็บค่าบรกิารท่ีปลายทางในต่างประเทศ ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทมีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัตวัแทน
(Agent) รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งพรอ้มช่วยดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่างๆ กว่า          
180 ประเทศทั่วโลก ในการจ่ายช าระตน้ทุนค่าระวางรวมทัง้ตน้ทุนค่าบริการของตวัแทน (Agent) เหล่านี ้จะมีการจ่าย
ช าระเป็นสกลุเงินต่างประเทศ  
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ธุรกิจขนส่งในประเทศ 

ในการใหบ้ริการขนส่งในประเทศนั้นกลุ่มบริษัท มีการใหบ้ริการโดยใชร้ถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง โดยตน้ทุน
หลักในการใหบ้ริการขนส่ง ไดแ้ก่ ค่าน า้มัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 40-45 ของตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งใน
ประเทศ รองลงมาไดแ้ก่ ค่าขนส่ง ซึ่งไดแ้ก่ ตน้ทนุการว่าจา้งผูป้ระกอบการขนส่งรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วงรายอื่น (Sub-
Contract) คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารขนส่งในประเทศ และตน้ทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้ง
พนักงานขับรถ คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 15-20 ของตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งในประเทศ  ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท มี
แหล่งที่มาของการจดัหารถบรรทกุและตน้ทนุการใหบ้รกิารต่างๆ ดงันี ้

รถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง 

กลุ่มบริษัท มีการจัดหารถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ทั้งจากการซือ้รถใหม่จากตัวแทนจ าหน่ายของ
ผูผ้ลิตรถบรรทุกโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ากัด และบริษัท ดายุน ออโตโ้มบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เป็นตน้ โดยในกรณีที่เป็นการซือ้รถที่เคยผ่านการใชง้านมาแลว้นัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบ
สภาพรถและอายกุารใชง้านก่อนตดัสินใจซือ้ ทัง้นี ้รถบรรทกุหวัลาก – หางพ่วง ของกลุ่มบรษิัท ทกุคนัมีการท า
ประกนัภยั และประกนัภยัสินคา้ที่รบัขนส่ง ซึ่งมีทนุประกนัภยัมลูค่าสงูกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ 

น ้ามันเชือ้เพลิง 

ในส่วนของการจดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้ กลุ่ม
บรษิัทมีการก าหนดราคาค่าบรกิารกบัลกูคา้โดยก าหนดเป็นขัน้บนัไดซึ่งแปรผนัตามระดบัราคาน า้มนั อย่างไรก็
ดี ราคาน า้มนัดีเซลนัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุของกระทรวงพลงังาน จึงมีความผนัผวนของระดบัราคาค่อนขา้ง
ต ่า โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาน า้มนัดีเซลจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ  22-28 บาทต่อลิตร มาโดยตลอด  

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง (Sub-Contract) 

ตน้ทนุการว่าจา้งผูป้ระกอบการขนส่งรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง รายอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้จาก
การที่ในบางช่วงเวลา รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะใหบ้ริการแก่ลกูคา้หรือไม่คุม้ที่จะด าเนินการเอง บริษัทฯ 
จะมีการติดต่อหาผูป้ระกอบการรายอื่นที่เป็นพนัธมิตรทางการคา้ใหม้าช่วยรบังานต่อไป (Sub-contract)  

ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัท มีคู่คา้และพนัธมิตรทางการคา้ที่หลากหลาย ส่งผลใหไ้ม่มีการพ่ึงพิงคู่คา้รายใด
เป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 20 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารในแต่ละปี ส าหรบัในปี 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัท ไม่
มีการใชบ้รกิารจากคู่คา้รายใดในสดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของตน้ทนุการใหบ้รกิารรวม 
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1.2.4 ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพยส์ินหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีทรพัยสิ์นหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตามงบการเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 

กลุ่มบรษิัทมีที่ดิน และ อาคาร จ านวน 24.12 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างส านักงาน บมจ. 
NCL เลขที่ 56/9,10 ซ.สมเด็จพระเจา้ตาก
สิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
- อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 

 
 
 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 
 
 

6.29 
3.24 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งถกูจดจ านองเพื่อค า้
ประกนัเงินยมืระยะสัน้ เงินกูย้มืระยะยาว 
และตั๋วสญัญาใชเ้งิน วงเงินรวม 170 ลา้น
บาท 

2. อาคารส านกังานเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ณ จุด
บริการบริเวณ ท่าเรือกรุงเทพ  (ลานบรรจุ
สินคา้ 45 ไร่)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหานคร 
- อาคารส านกังาน 

 
 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 
 

0.56 ไม่มี 
3. อาคารโรงงานและส านกังาน บรษิัท เกรซ 

วอเทอร ์ เมด จ ากดั (บรษิัทย่อย) เลขที่ 
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางมว่ง-บางคลูดั 
ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบรุี 11140 
-   อาคารโรงงานและส่วนปรบัปรุง เจา้ของ 12.97 ไม่มี 

4. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน NCL Inter  
Logistic(s) Pte. Ltd. 8 Burn Road, 
#10-08 Trivex   Singapore 369977 
- ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 

0.89 ไม่มี 
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รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

5. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน  
NCL International Logistics USA Inc.
เลขที่ 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE 
H-1 ANAHEIM, CA 92807 
- ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

0.15 ไม่มี 
6. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน  

LG Container Line Pte. Ltd. เลขที่ 19 
Keppel Road, #08-04 Jit Poh Building, 
Singapore 089058 
- ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

0.02 ไม่มี 

รวม 24.12  
  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ คอืที่ดินและอาคารท่ีบรษิัทฯ ใหผู้อ้ื่นเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีที่ดิน และ 
อาคาร ใหเ้ชา่ จ านวน 69.80 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เลขที่  56/,15 ซ.
สมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระ
เจ้าตากสิน แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  
กรุงเทพ 10600     
-   ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
-   อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 

 
 
 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 
 
 

45.92 
13.52 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งถกูจดจ านองเพื่อค า้
ประกนั เงินเบกิเกินบญัชี ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
และวงเงินการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ วงเงินรวม 280 ลา้นบาท 

2. ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง เลขที่ 2/4 ถนนตาปี
เจริญ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพุนพิน จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี 
-   ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
-   อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 

 
 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 
 

5.39 
4.97 

ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งถกูจดจ านองเพื่อค า้
ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินสินเชื่อ
หมนุเวยีน และวงเงินการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ รวม 67.44 ลา้นบาท 

รวม 69.80  
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ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีการท าประกันความเส่ียงภยัทรพัยสิ์นที่อาจจะเกิดขึน้กับทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ ส่ิงปลกูสรา้ง
รวมส่วนต่อเติมอาคาร เฟอรน์ิเจอร ์ส่ิงตกแต่ง อุปกรณแ์ละเครื่องมือเครื่องใชส้ านกังานต่างๆ ทุนประกันภยั 51.08 ลา้นบาท และ 
250,000 ดอลล่าหสิ์งคโปร ์โดยประกันภยันีคุ้ม้ครองความสญูเสีย/เสียหายต่อทรพัยสิ์นที่เอาประกนัภยัเป็นผลโดยตรงจากความ
เส่ียงภยัทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุปัจจยัภายนอก อาทิเช่น อคัคีภยั ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัเนื่องจากน า้  (ไม่รวมน า้ท่วม) ภยัยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัอากาศยานและอบุตัิเหตจุากปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ที่มิไดร้ะบยุกเวน้ในกรมธรรม ์

ยานพาหนะ  
กลุ่มบรษิัทมียานพาหนะประกอบดว้ยรถหวัลาก-หางพ่วง รถกระบะ และยานพาหนะอื่นๆ จ านวน 110.06 ลา้นบาท ดงันี ้

 
อปุกรณ ์

กลุ่มบรษิัทมีอปุกรณ ์ทัง้สิน้ 77.65 ลา้นบาท ภายใตท้ี่ดินอาคารและอปุกรณ ์จ านวน 41.98 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นสิทธิ
การใช ้จ านวน 35.67 ลา้นบาท (เนื่องจากเป็นการซือ้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน) ประกอบดว้ย 

  

  

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญช ี
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

1. รถบรรทกุ 
• รถบรรทกุหวัลาก 

 
• หางพ่วง 

 
• รถกระบะ 

 
34 
21 
79 
13 
10 

 
61.58 
23.83 
18.22 
3.70 
1.73 

 
เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ มีภาระค า้ประกนัเงนิกูย้ืมธนาคาร 
เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ มีภาระค า้ประกนัเงนิกูย้ืมธนาคาร 
เป็นเจา้ของ 

2. ยานพาหนะอื่น ๆ 4 1.53 เป็นเจา้ของ 
รวม  110.59  

รายการ จ านวน 
(ตู้ ) 

มูลค่าตามบัญช ี
( ล้านบาท ) ลักษณะกรรมสิทธิ ์

• ตูค้อนเทนเนอร ์
ขนาด20 ฟตุ 
ขนาด 40 ฟตุ 

 
• คอมพิวเตอร ์
เครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องตกแตง่ เครื่องใช้
ส านกังาน และอื่น ๆ 

 
• เครื่องใชส้ านกังาน 

 
500 
91 

 
35.44 
21.73 

 
20.25 

 
 
 
 

0.23 

 
มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าทางการเงิน 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าทางการเงิน 
รวม  77.65  
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สรุปสัญญาทีส่ าคัญ 

สญัญาเชา่ที่ส  าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

1. จุดบริการ ท่าเรือคลองเตย 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย    
กรุงเทพมหานคร 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 
 

3 ปี (1 ก.พ. 2563 – 
31 ม.ค. 2566) 
 
 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีภายในลานบรรจสิุนคา้ภายในลาน 45 ไร ่
พืน้ท่ีรวม 26.5 ตารางวา 
อตัราคา่เช่า 
อตัราคา่เช่าคงที่ 3,180 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกว่าผูเ้ช่าไมช่ าระค่าเช่าสอง
เดือนติดต่อกนัหรือผูเ้ช่าตอ้งการคืนบรเิวณที่
เช่า 
การเลิกสญัญา 
ผูเ้ช่าแจง้ผูใ้หเ้ชา่เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 1 เดือน 

2. ส านกังานสาขา 2  
เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  

นายนิธิวชัร ์ 
วชัรพิธานรตัน ์

3 ปี (1 ก.ค. 2562 –      
1 ก.ค. 2565) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัราคา่เช่า 
18,947.37 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

3. คลงัเอกสาร 
เลขที่  59,61 ซอยเจริญนคร 
24 ถนนเจริญนคร แขวง
บางล าพูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.วราภรณ ์          
กิตตยานรุกัษ ์
 

3 ปี (1 ส.ค. 2562 –    
31 ก.ค. 2565) 
 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
อาคาร  
อตัราคา่เช่า 
อตัราคา่เช่าคงที่ 7,895 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
-ไม่มี- 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

4. พืน้ท่ีจอดรถยนต ์
เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจา้
ตากสิน 14 แขวงบคุคโล  
เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

นายรุจ ทองวฒุ ิ
 

1 ปี (1 ก.ย. 2564 –    
31 ส.ค. 2565) 
 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส าหรบัจอดรถยนต ์
อตัราคา่เช่า 
อตัราคา่เช่าคงที่ 15,790 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2.เมื่อผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

5. พื ้นที่ ในศูนย์การค้าเจ.เจ.
มอลล ์
เลขที่ 588 ถ.ก าแพงเพชร 2     
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเช่า
พื ้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นจุด
ให้บริการรับส่งสินคา้หรือพัสดุ
แก่ลกูคา้รายย่อย  
ทั้งนี ้ บริษัทได้ปิดให้บริการใน
พืน้ที่ดังกล่าวแลว้ตัง้แต่ปี 2553 
และน าพืน้ที่ดังกล่าวใหเ้ช่าช่วง
แก่บคุคลภายนอก 

บจก.เจ.เจ.มอลล ์ 20 ปี (1 ม.ค. 2550 
– 31 ธ.ค. 2569) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีในศนูยก์ารคา้ 
 
อตัราคา่เช่า 
จ่ายค่าเช่า 2,616,300 บาท ณ วันท าสัญญา
และอัตราค่าบริการ 2,617 บาทต่อเดือน โดย
อัตราค่าบริการในปีต่อๆ  ไปผู้ให้บริการจะ
ก าหนดและแจ้งในภายหน้า  ณ 31 ธันวาคม 
2564 อตัราค่าบรกิารเท่ากบั 4,463.10 บาทต่อ
เดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

6. สถานีขนส่งรม่เกลา้ 
พืน้ที่ชานชาลาขนถ่ายสินคา้
ที่  5 พืน้ที่  700 ตารางเมตร 
และ อาคารชานชาลาที่  5 
พืน้ท่ี 75 ตารางเมตร 
 

กรมการขนส่งทาง
บก 

1 ปี (1 ต.ค. 2564 –             
30 ก.ย. 2565) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
ชานชาลาขนถ่ายสินคา้และอาคารชานชาลา 
อตัราคา่เช่า 
ต.ค. 2564- พ.ย. 2564 54,800 บาทต่อเดือน 
ธ.ค.. 2564- ก.ย.. 2565 78,675 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
ยื่นค ารอ้งขอต่ออาย ุก่อนสิน้อายไุม่นอ้ยกว่า 2 
เดือน 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
3. เมื่อผูเ้ชา่แจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั 

7. จดุบรกิาร ที่ชลบรุี 
ที่ดิน 2  ไร ่โฉนดที่ดิน 
152342 ต าบลบงึ อ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบรุ ี

นายประทมุ สวสัด ี เ ริ่ ม  1  สิ ง ห าคม 
2564 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
ที่ดิน  
อตัราคา่เช่า 
16,842 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกว่าผูเ้ช่าไมช่ าระค่าเช่า 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
2. เมื่อผูเ้ชา่แจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

8. ที่ดินโรงงานบริษัท เกรซ วอ
เทอร ์เมด จ ากดั  
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบาง
ม่วง-บางคลูดั ต าบลบางมว่ง 
อ า เภอบางใหญ่  จังหวัด
นนทบรุี 11140 

นางสาวป่ินรกั  
ประสิทธิศิรกิลุ 

1 มกราคม 2564 –                 
31ธันวาคม 2566 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
ที่ดินที่ตัง้อาคารส านกังานและโรงงาน 
อตัราคา่เช่า 
100,000 บาท ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

9. อาคารส านักงาน บริษัท 
เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด 
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบาง
ม่วง-บางคลูดั ต าบลบางมว่ง 
อ า เภอบางใหญ่  จังหวัด
นนทบรุี 11140 

บจ.เกรซ แอนด ์  
แกลมเมอร ์
(ประเทศไทย) 

1 มกราคม 2564 –             
31ธันวาคม 2566 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
อาคารส านกังาน 2 ชัน้ 
อตัราคา่เช่า 
50,000 บาท ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

10.  เครื่องฟอกไต เพื่อใชส้ าหรบั
ทดสอบน า้ยาฟอกเลือด 

 

นายจเร ตย้ปาน 1 มี.ค. 2563 –  
28 ก.พ. 2566 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
เครื่องฟอกไต 
อตัราคา่เช่า 
7,000 บาทต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

11.  พืน้ที่ส  านักงานบริษัท NCL 
Inter Logistic(s) Pte., Ltd. 
8 Burn Road, #10-08 
Trivex Singapore 369977 

 

SCAN RENT (S) 
PTE LTD 

 

1 มกราคม 2564 –                  
31 ธันวาคม 2565 
 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
5,000 เหรียญดอลล่าหสิ์งคโปร ์ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

12. พืน้ที่ส  านักงานบริษัท NCL 
International Logistics 
USA Inc.เลขที่ 4055 E. LA 
PALMA AVE-SUITE H-1 
ANAHEIM, CA 92807 

MIKAN 
PROPERTIES,L.P. 

 

1 เมษายน 2564 -     
31 มีนาคม 2567 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
ปีแรกค่าเชา่ 1,733 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อ
เดือน  
ปีที่ 2 ค่าเช่า 1,785 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อ
เดือน  
ปีที่ 3 ค่าเช่า 1,839 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อ
เดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

13.  พื ้ น ที่ ส  า นั ก ง า น  LG 
CONTAINER LINES PTE., 
LTD, 
19 Keppel Rd, #08-04 Jit 
Poh Building, Singapore 
089058 

 

JIT POH 
INVESTMENT 
PTE LTD 

1 มีนาคม 2562 –       
28 กุ ม ภ า พั น ธ์  
2565 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
พืน้ท่ีส านกังาน 
อตัราคา่เช่า 
2,700 เหรียญดอลล่าหสิ์งคโปร ์ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
ไม่มี 
การเลิกสญัญา 
1. เมื่อครบก าหนดสญัญา 
2. เมื่อผูเ้ชา่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

 
สรุปสญัญา agency agreement 

           บริษัทฯ มีการท าสญัญา Agency Agreement กับเอเย่นตซ์ึ่งท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในการบริการจดัการการขนส่ง
ในเขตประเทศที่เอเย่นตแ์ต่ละรายดแูลใหแ้ก่บรษิัท ซึ่งในสญัญามีสาระส าคญัดงัต่อไปนี  ้

1. บรษิัทและเอเย่นตจ์ะประสานงานในการบรกิารจดัการการขนส่งใหก้นัและกนั 
2. บริษัทและเอเย่นตจ์ะก าหนดค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนการส่งสินคา้แต่ละ

ครัง้ 
3. เอเย่นตจ์ะไม่ปล่อยหรือส่งสินคา้ใหก้ับผูร้บัจนกว่าจะไดร้บัการช าระเงินหรือไดร้บัหนงั สือค า้ประกันความเสียหายจาก

ธนาคาร 
4. เอเย่นตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบทนัทีหากไม่สามารถส่งสินคา้หรือสินคา้ถกูปฏิเสธการรบั 
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5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดปัญหากับสินค้า  เช่น สินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ไปถึงปลายทางตาม
ก าหนดเวลา เป็นตน้ และจะตอ้งรบัผิดชอบสืบสวนหาสาเหตขุองปัญหา 

6. ขอ้ตกลงมีอายหุน่ึงปีและจะถกูต่ออายอุตัโนมตัิหากไม่มีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
7. การยกเลิกขอ้ตกลงตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
8. ขอ้ตกลงจะถกูยกเลิกทนัทีหากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลง 

 
เงินลงทนุและนโยบายในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม  

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทนุ
โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมลูค่าเงินลงทุนสทุธิเท่ากับ 139.42  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.06 ของสินทรพัยร์วมของ
งบการเงินเฉพาะของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้าน) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

(ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง     
1. NCL Inter Logistic(s) Pte., Ltd. 
ประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการจดัการระบบ โลจิสติกส ์ ใน
ประเทศ สิงคโปร ์

SGD 4.33 SGD 4.33 100% 101.33 

2. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลิตน า้ยาลา้งไตและจ าหน่ายอปุกรณท์ี่
เกี่ยวขอ้ง 

THB 40.00 THB 40.00 52.80% 22.79 

3. บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาการปลกู 
สกดั จ าหน่าย และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากพืช เพื่อ
การแพทยแ์ละเชิงพาณิชย ์

THB 20.00 THB 20.00 51.00% 10.20 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม     
1. บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10 

รวม 139.42 

 
เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte., 

Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 1.26 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี  2561 บริษัทไดโ้อนเงิน
เพื่อเพิ่มทนุเป็นจ านวน 0.42 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 0.57 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์ 
เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte., Ltd อีก 25 
ลา้นบาท เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี  2562 บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ านวน 
1.33 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์ 
เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte., Ltd 
จ านวน 25 ลา้นบาท เพื่อให ้NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd. ขยายการด าเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในระหว่าง
ปี 2563 บรษิัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทนุเป็นจ านวน 1.43 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์
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บรษิัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd. ไดน้ าเงินไปลงทนุในบรษิัทย่อยต่างๆ ในระหว่างปี 2561-2563 ดงันี ้

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้าน) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

(ล้าน) 
บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) Pte., Ltd.     
1. NCL International Logistics USA Inc. ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

USD 0.13 USD 0.13 100% USD 0.13 

2.Qingdao National Container Line Co., Ltd. ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ในประเทศจีน 

CNY 5.0 CNY 0.8 100% CNY 0.8 

3.LG Container Line Pte.Ltd.  ประกอบธุรกิจเป็น
ส านกังานตวัการ (Principal) ในการใหบ้ริการโลจิสติกส ์ใน
ประเทศสิงคโปร ์

SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 

SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 

100% SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 
4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส ์ ในประเทศจีน 

CNY 5.0 CNY 1.4 100% CNY 1.4 

5.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส ์ในประเทศเวียดนาม 

VND 2,500 VND 2,500 49% VND 1,225 

6. NCL International Logistics Private Limited ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ในประเทศอินเดีย 

INR 5.0 INR 0.3 100% INR 0.3 

บริษัทย่อย ซึ่งมีส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL 
Inter Logistic(s) Pte., Ltd. 

    

1.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส ์ ในประเทศอินโดนีเซีย 

IDR 1,000 - - - 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ตดัสินใจปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยุดด าเนินกิจการบริษัทในประเทศจีนทัง้
สองแห่ง และขายเงินลงทุนบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ได้
ขยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ใหร้ายไดล้ดลงอย่างมาก และผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
หากด าเนินการต่อจะท าใหส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิัทฯ  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัท มีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาลงทุนที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท มุ่งเนน้การลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท  โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมและประโยชนข์องกลุ่มบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ที่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีในการ
ลงทนุ กลุ่มบรษิัทมีนโยบายในการลงทนุในสดัส่วนที่มากเพียงพอท่ีจะสามารถเขา้รว่มบรหิารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจ
ดงักล่าวได ้โดยอาจพิจารณาลงทุนในรูปแบบต่าง  ๆ  ที่มีความเหมาะสม ในลกัษณะที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือ
เป็นผูถื้อหุน้รว่มลงทุน ตามแต่จะตกลงกนัตามสญัญาการถือหุน้ (Shareholders agreement)  

 
โดยที่ บรษิัทฯมีนโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้

นโยบายการลงทนุและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1. การลงทุนในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้การร่วมทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และการเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายใน

การเขา้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 
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2. ธุรกิจที่จะเขา้ร่วมลงทุนจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือ
แนวราบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรา้งเสถียรภาพของบรษิัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเขา้ลงทุนจะตอ้งผ่านการวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของธุรกิจที่จะเขา้ไปลงทุน แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในอนาคต 

4. การเขา้ลงทนุจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อใหส้ามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนิน

ธุรกิจของบรษิัทที่เขา้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บรษิัทจะทบทวนการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบรษิัทในแต่ละขณะ 
7. การลงทนุจะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าซึ่งจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น    
พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ากับดูแลบริษัทที่เขา้ไปลงทุนดว้ยการส่งตวัแทนของบริษัทฯเขา้ไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/
หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขา้ไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยตัวแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นบุคคลซึ่งปราศจาก
ผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขา้ไปร่วมลงทุน โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้ง
ก ากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ใหป้ฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของ
บรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและ/หรือ บรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้เริ่มใชต้ัง้แตว่นัท่ี 13 ธันวาคม 2559 

1.2.5 งานทียั่งมิได้ส่งมอบ 

- ไม่มี –  

1.2.6 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ในการประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนการท างานใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส าหรบัการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลาก  – หางพ่วงของบริษัทฯ อยู่
ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ซึ่งก าหนดไวว้่า รถที่จะน ามาต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีตอ้งผ่านการตรวจ
สภาพรถจากพนกังานหรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ไดร้บัอนุญาต เพื่อรบัใบรบัรองการตรวจสภาพรถซึ่งเป็นเอกสารท่ี
ตอ้งใช้ในการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนและเสียภาษี โดยในการตรวจสภาพรถนั้นจะครอบคลุมถึงการตรวจ
ประสิทธิภาพลอ้, ระบบไฟ, ระดบัความดงัของเสียง, สภาพทั่วไป, ระบบเครื่องยนต ์และมลภาวะจากไอเสียรถยนต ์เช่น 
ควนัด า, ปริมาณคารบ์อนมอนอกไซด,์ ไฮโดรคารบ์อน, ออกไซดข์องไนเตรท และสารพิษอนุภาค ซึ่งที่ผ่านมา รถบรรทกุ
ของบรษิัทฯ สามารถผ่านการตรวจสภาพรถและไดร้บัการต่ออายทุะเบียนตามก าหนดทกุปีมาโดยตลอด  
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้ 

 

 * NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd., NCL International Logistics Private Ltd., Qingdao National Container Line Co., 
Ltd., Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. อยู่ในระหว่างด าเนินการปิดบริษัท 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้น
จดัการขนส่งแก่ลกูคา้ทัง้ทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลมุทัง้การจดัส่งสินคา้แบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และไม่
เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL), การขนส่งสินคา้แบบจากประตสูู่ประต ู(Door to Door), การด าเนินการดา้นพิธีการศลุกากร (Custom’s 
Broker), การใหบ้ริการจดัหาตูข้นส่งสินคา้ (SOC), ใหบ้ริการเช่าตูค้อนเทนเนอร ์และการขนส่งสินคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวั
ลาก, ตวัแทนขนส่งทางเรือ และทางอากาศ รวมทัง้สิน้จ านวน 9 บรษิัท และ บรษิัทย่อยที่ท  าธุรกิจอื่น ๆ  2 บรษิัท ประกอบธุรกิจผลิต
น า้ยาลา้งไตและจ าหน่ายอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง และประกอบกิจการสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาการปลกู สกดั จ าหน่าย และพฒันา
ผลิตภณัฑส์มนุไพรจากพืช เพื่อการแพทยแ์ละเชิงพาณิชย์ รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุน้ ทัง้สิน้ 11 
บรษิัท มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการ
ระบบโลจิสติกสค์รบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2557 ปัจจุบันบริษัทฯ ไดด้  าเนินกิจการดว้ยความมั่นคงมากว่า 28 ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 134.67 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
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538.67 ลา้นหุน้ เป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ 132.06 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 528.23 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท 

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE., LTD. (“NCL(S)”)  
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

5 แสนเหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ลา้นเหรียญดอลล่าร์
สิงคโปร ์เพื่อใหบ้ริการจัดการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์และในปี 2562 บริษัทฯ ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มให้กับ NCL(S) เป็นจ านวนเงิน 
1,325,356 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,574,635 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์เป็นจ านวน 2,900,000 
เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์และด าเนินการจดทะเบียนแลว้เสรจ็เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562  

ต่อมาในเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. 
จ านวน 1.09 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร ์ คิดเป็นจ านวนเงิน 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่าจ านวน 25 ลา้น
บาทเพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เป็นผลใหม้ีทนุเรียกช าระแลว้จ านวน 
4 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือ
เทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท เป็นผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้
จ านวน 4.32 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ โดยปัจจบุนับรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  23 
กุมภาพนัธ ์2561 เพื่อบริการบริหารและจดัการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจ านวน 
100,000 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ไดด้  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 30,000 
เหรียญดอลลารส์หรฐั รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่  18 
พฤษภาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกช าระแลว้ 346,375 หยวน) เมื่อเดือน
มกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่มเป็นจ านวน 404,058 หยวน และด าเนินการ
จดทะเบียนแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกช าระแลว้ 750,433 หยวน) 
โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 (ปัจจุบนับรษิัท
หยุดด าเนินกิจการชั่วคราวเพื่อหยดุการรบัรูผ้ลขาดทุน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศจีน) 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินคา้ระหว่างประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 
5,000,000 หยวน และในระหว่างปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่มดงันี ้ 

• เดือนมกราคม ลงทนุเพิ่ม 337,360 หยวน    จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 28 มกราคม 2562 
• เดือนพฤษภาคม ลงทนุเพิ่ม 675,110 หยวน   จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
• เดือนสิงหาคม       ลงทนุเพิ่ม 351,560 หยวน    จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 (ปัจจบุนับรษิัทฯ หยดุด าเนินกิจการชั่วคราวเพื่อหยดุการ
รบัรูผ้ลขาดทนุ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศจีน) 

2.4 LG Container Line Pte., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2561 
เพื่อให้บริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 
10,000 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์(ทุนช าระแลว้ 10,000 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร)์ เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2562 ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมัติใหล้งทุนเพิ่มจ านวน 90,000 
เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหล้งทุนเพิ่มอีกจ านวน 1,150,000 เหรียญ
ดอลล่ารสิ์งคโปร ์รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,250,000 เหรียญดอลล่ารสิ์งคโปร ์และด าเนินการจดทะเบียนแลว้
เสรจ็เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562   
ในเดือนเมษายนและมิถุนายน  NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน LG Container Line Pte., 
Ltd. จ านวน 1.09 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่า 1.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์เพื่อใชใ้น
การด าเนินกิจการ การจดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 เป็นผลใหม้ีทนุเรียกช าระแลว้จ านวน 
2.34 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์ต่อมาในเดือนกรกฎาคม NCL Inter Logistics(S) Pte., Ltd. ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มอีก
จ านวน 0.35 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 LG Container Line Pte., Ltd. มีทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 2.69 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์โดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย
ของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

2.5 NCL Inter Logistics Viet nam Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดเ้ขา้ลงทุนโดย
ผ่านการท าสญัญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญดอลล่าร์
สหรฐั เพื่อใหบ้รษิัทดงักล่าวใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ตามเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญาเงิน
ใหกู้แ้ปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สามารถแปลงสภาพเงินใหกู้ด้งักล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดังกล่าวที่เวลาใดก็ได ้ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. มีการจ่ายเงินให้
กู้ยืมดังกล่าวจ านวน 50,000 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ และเข้าจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business 
cooperation agreement) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้มของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ไดเ้ขา้ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทาง
การเงินของบรษิัทฯ นบันบัตัง้แต่วนัท่ีท าสญัญา ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดม้ี
การปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มจ านวน 1,225,000,000 
ดองเวียดนาม (เทียบเท่า 50,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุน้โดยมีสดัส่วนการถือหุน้
รอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 2,500,000,000 ดองเวียดนาม และในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้
ถือหุน้รายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดในประเทศเวียดนามเขา้มาลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet nam Company 
Limited ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 คิดเป็นจ านวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนาม และไดป้รบัเปล่ียนจ านวนเงินใน
สญัญาเงินใหกู้แ้ปลงสภาพจาก 100,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั ซึ่งเป็นผลมา
จากการเขา้มาลงทุนของผู้ถือหุ้นใหม่ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 
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และเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตัิใหปิ้ด NCL Inter Logistics Vietnam 
Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
เนื่องจากประสบภาวะขาดทนุและมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้อย่างมาก อีกทัง้สถานการณแ์พรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ใหร้ายไดข้องบริษัทลดลงอย่างมาก จึงเห็นควรให้
ปิดบริษัทดงักล่าว ก่อนที่จะไดร้บัผลกระทบไปมากกว่านี ้เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทฯ และต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ 

2.6 NCL International Logistics Private Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศอินเดีย ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 
22 กมุภาพนัธ ์2562 โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั) 
และยงัมิไดเ้ริ่มด าเนินการ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ที่ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100  

3. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) 
บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท จากนัน้

เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุ โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญั เป็นเงิน 8 ลา้นบาท และเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ลา้นบาท  บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“บรษิัทรว่ม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผลิตน า้ยาลา้ง
ไตและจ าหน่ายอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยการลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ ไดใ้นอนาคต 
อีกทั้งเป็นการกระจายความเส่ียง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเมื่อวันที่ 20 
กมุภาพนัธ ์2561 บรษิัทฯ ไดซ้ือ้หุน้จากผูถื้อหุน้รายหนึ่งจ านวน 3,340 หุน้ และไดด้  าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 
2561 ท าใหปั้จจบุนับรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.80  

4. บริษัท สุวรรณ ไบโอฟารม์ จ ากัด  
บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากัด (“SWF”) โดยบริษัทฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม  2564 ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 

ลา้นบาท บริษัท สุวรรณ ไบโอฟารม์ จ ากัด (“SWF”) ประกอบธุรกิจสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาการปลูก สกัด จ าหน่าย และ
พฒันาผลิตภณัฑส์มนุไพรจากพืช เพื่อการแพทยแ์ละเชิงพาณิชย ์ปัจจบุนับรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

5. บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ไดร้่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Services, 

Ltd. จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน  2560 ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“บรษิัทรว่ม”) ประกอบ
ธุรกิจโดยเป็นตวัแทนขนส่งสินคา้ทางเรือให ้Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 
51 

 

1.3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

- ไม่มี –   
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1.3.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ผูถื้อหุน้ใหญ่ ซึ่งไดแ้ก่ คณุกิตติ พวัถาวรสกุล 
จะประกอบธุรกิจทบัซอ้นกนักบับรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่าวจึงไดท้ าสญัญากบับรษิัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั
บรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจใหบ้รกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศและใหบ้รกิารขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบรษิทั 
ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในบริษัทฯ หรือหา้งหุน้ส่วน
สามญั หรือเป็นหุน้ส่วนแบบไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการหรือรบัจา้งหรือเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุใน
กิจการใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถา้มี) ไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น โดยหากผูถื้อหุน้ใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวในอนาคต จะพิจารณาใหบ้ริษัทฯ เป็นผู้
ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งสัญญานี ้มีผลผูกพันจนกว่าคุณกิตติ พัวถาวรสกุล  รวมถึงผู้ที่ เ ก่ียวข้องตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่  กจ.17/2551 จะถือหุน้รวมกันต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของบรษิัทฯ และไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรือกรรมการของบรษิัท 

สรุปสาระส าคญัของสญัญา 

ชื่อสญัญา :  สญัญาหา้มประกอบธุรกิจแข่งขนั 

วนัท่ีท าสญัญา :  28 สิงหาคม 2557 

คู่สญัญาระหว่าง :  บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  

   และ นายกิตติ พวัถาวรสกลุ  

เงื่อนไขและสาระส าคญั   :  ผูถื้อหุน้ใหญ่จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับรษิัทฯ รวมทัง้จะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วน
แบบไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอ  านาจ
ควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (ถา้มี)  

: ผู้ ถือหุ้นใหญ่รับทราบว่าข้อสัญญานี ้มี ผลผูกพันรวมถึ งบุคคลที่ เ ก่ียวข้องตามประกาศ      
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 

:   หากผูถื้อหุน้ใหญ่กระท าผิดหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดใดๆ ซึ่งท าใหบ้รษิัทฯไดร้บัความเสียหายหรือ
เสียโอกาสทางธุรกิจ ผูถื้อหุน้ใหญ่จะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่บรษิัทฯในอตัรา 100,000 บาทต่อวนั หาก
ความเสียหายที่เกิดขึน้มีมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท ให้บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย ด าเนินการเรียกรอ้งค่าเสียหายเพิ่มเติมตามกฎหมายได ้

:  สญัญามีผลบงัคบัใชน้บัจากวนัที่ท  าสญัญาจนกว่าผูถื้อหุน้ใหญ่รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะถือหุน้รวมกัน
ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้รหิารหรือกรรมการบรษิัท 
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1.3.4 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ขอ้มลูรายชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบรษิัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนล่าสดุ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครวัพวัถาวรสกลุ   
 นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ 60,066,974 11.37 
 นางสาวฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 

 
12,677,500 2.40 

 นายวศิิษฎ ์ ประสิทธิศิรกิลุ 4,187,154 0.79 
 นางสาวยิง่รกั พวัถาวรสกลุ 

 
264,400 0.05 

 รวม   77,196,028 
 

14.61 

2. นางสาวมณฑิรา                      เจรญิวลัย ์ 31,649,517 5.99 
3. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั  

 
 
 
 

20,964,301 3.97 
4. นางสาวยลสิร ิ สยามวาลา 18,259,337 3.46 
5. นายภรูภิทัร ์ ปิตกานนัท ์ 13,672,891 2.59 
6. นางละออ ตัง้คารวคณุ 13,550,000 2.57 
7. นางสาวสิรลิกัษณ ์ เดชธ ารง 12,412,400 2.35 
8. นายวรศิ ยงสกลุ 10,035,600 1.90 
9. นางกวิสรา พฒันเจรญิ 9,600,000 1.82 
10. นางปราณี วิชยักลุ 6,900,000 1.31 
11. ผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ   313,993,919 59.44 

 รวม  528,233,993 100.00 
ทีม่า : ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

1.4  ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 

1.4.1 หุ้นสามัญ 
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 134.67 ลา้นบาท เป็นทุนที่ช  าระแลว้ 132.06 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้
สามญั 528.23 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท อยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นทีม่ีสิทธิหรือเงือ่นไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

-  ไม่มี  -   
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1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพยอ์้างอิงในการออกหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 

-  ไม่มี –  

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ื์น 
1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

-  ไม่มี  – 

1.5.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้

- ไม่มี – 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสม
อื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้  

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบรษิัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลตอ้งน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ ยกเวน้ กรณี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจอนมุตัิใหด้  าเนินการได ้เมื่อเห็นว่า บรษิัทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะจ่าย
โดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ แลว้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  

ทัง้นีใ้นปี 2564 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล  
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง                     

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารและจดัการองคก์รที่ดี เพื่อขับเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผูบ้ริหาร   โดยไดจ้ดัท า
นโยบายบริหารความเส่ียง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ ส าหรบับริหารจดัการความเส่ียง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเส่ียง หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับการป้องกันการทุจริตคอรปัชั่น บริษัทฯ มี
การก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่ น และการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรัปชั่น 
ต่อเนื่องทุกปี โดยไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ และ คู่มือจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัท ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบายเก่ียวกบัการรบั  การใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน” และ 
“นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหสิ้นบน” โดยประกาศใหพ้นกังานในบรษิัทไดร้บัทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 
20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ในการใหบ้รกิารลกูคา้ในเขตต่างประเทศนัน้ บรษิัทฯ มีพนัธมิตรทางการคา้ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนส่งใน
ประเทศต่างๆ ซึ่งจะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อใหบ้ริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรบัค่าบริการจากลูกคา้ที่ปลายทางและการจ่ายตน้ทุนค่าบริการต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ตน้ทุนค่าระวางเรือ, ค่าระวาง
เครื่องบิน, ค่าขนส่งหรือค่าเอกสารพิธีการต่างๆ ในต่างประเทศ เป็นตน้   ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศส าหรบัการใหบ้ริการลูกคา้ที่มีการใชบ้ริการตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2563 และ ปี 2564 
บริษัทฯ มีรายไดเ้ป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 85.92 ลา้นบาท และ 241.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 15.79 และ
รอ้ยละ 19.67 ตามล าดบั และมีตน้ทนุค่าบรกิารท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศเท่ากบั เท่ากบั 54.72  ลา้นบาท และ 228.08 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.67 และรอ้ยละ 21.84   

บรษิัทฯ อาจไดร้บัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากรายไดแ้ละตน้ทุนในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึน้ ย่อมส่งผลต่อรายไดท้ี่ไดร้บัลดลง 
ส่วนตน้ทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลต่อตน้ทุนที่สงูขึน้ ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท การท่ีบรษิัทฯ มีรายไดแ้ละตน้ทนุในรูป
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สกลุเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดย
บริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลช้ิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบรษิัท 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว บริษัทฯ มีการลดความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการเปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเส่ียงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 2 แห่ง วงเงินรวม 127 
ลา้นบาท 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนแตอ่ย่างใด  

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 

 ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นจดัการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่บงัคบัใชใ้น
การส่งออกหรือน าเขา้และกฎหมายของประเทศต่างๆ รวมทัง้ตอ้งมีความเขา้ใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลกูคา้จะสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถกูตอ้งและสามารถรบัหรือส่งสินคา้ไดต้าม
ก าหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนัน้ก็ตอ้งอาศยัพนกังานขบัรถที่มีความช านาญเฉพาะดา้นและสามารถปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของบรษิัทได ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความเส่ียงต่อการขาดแคลนบคุลากรหากบรษิัทมีการขยายงานหรือมีพนกังานลาออก
แลว้บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถหาบคุลากรทดแทนไดท้นั 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงไดใ้หค้วามส าคญัการพฒันาและจงูใจใหท้ างานกับ
บริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความกา้วหนา้ทางสายงานและมีการใหค้่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของ
พนกังานในแต่ละสายงาน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัราการหมนุเวียนของพนกังานในส่วนงานที่ส าคญั  ต่อการประกอบธุรกิจที่ต  ่า 
โดยมีอายุงานเฉล่ียของพนักงานในแผนกใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกใหบ้ริการ
ขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่ต  ่ากว่า 5 ปี และมีอายงุานเฉล่ียของพนกังานระดบัผูบ้ริหารไม่ต  ่าว่า 20 ปี  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างาน อาทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานขอ้มลูลกูคา้เพื่อจดัการเอกสารต่างๆ ที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินพิธีศลุกากรและการน าเขา้-ส่งออก 
และระบบก าหนดต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าดว้ยรถบรรทุก        
หวัลาก-หางพ่วง ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความสะดวกแก่พนกังานในการใหบ้ริการลกูคา้และยงัช่วยลดจ านวนบคุลากรที่ตอ้งใชใ้นขัน้ตอน
การท างานต่างๆ ของบรษิัทฯ ไดอ้ีกดว้ย  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัในการพฒันาและน าระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาใชง้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหพ้นกังาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหด้ียิ่งขึน้ 
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ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มลูกคา้ของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงกลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับรษิัทฯ ส่งผลใหบ้รษิัทไม่มีการพ่ึงพิงลกูคา้รายใดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 
30 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการในแต่ละปี โดยในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายใดรายหนึ่งใน
สดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลูกคา้ใหม่เพื่อกระจายฐานลูกคา้ของบริษัทฯ และยังเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ               
บรษิัทฯ อีกดว้ย  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใช้
ในการส่งออกหรือน าเขา้และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ 
และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามได ้ก็อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถจดัการส่งสินคา้ไดต้ามขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ รวมถึง
อาจเกิดความเสียหายจากค่าปรบัต่าง ๆ ได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรที่มี ความรูค้วามช านาญในธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศไวค้อยใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้และคอยใหค้ าแนะน าแก่พนกังานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบรษิัทฯ มีการก าหนดผูร้บัผิดชอบในการศกึษาขอ้มลูและติดตาม
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ของประเทศต่าง ๆ ทัง้จากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทัง้
การรวบรวมขอ้มลูจากผูป้ระกอบการซึ่งเป็นคู่คา้ของบรษิัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจง้ขอ้มลูใหส่้วนงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ในบริษัท
รบัทราบและน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลใหแ้ต่ละส่วนงาน
ในบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อใหค้  าปรกึษาแก่ลกูคา้ใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่าง  ๆ ได ้
ทั้งนี ้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  

ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการลงทนุและการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุน้เคย ทั้งดา้นวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ขอ้บังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจท าให้
บรษิัทฯ ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทางการคา้ที่มากขึน้ เนื่องจากมีบรษิัทต่างชาติจ านวนมากที่ใหบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการวิเคราะหค์วามเส่ียงในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดย
จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ซึ่งสามารถควบคมุและมอี านาจตดัสินใจในบรษิัทตา่ง ๆ ที่ไปลงทนุได ้ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะพิจารณาหาผูบ้รหิาร
และทีมงานท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสินใจลงทนุ  
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ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ ครอบครวัพัวถาวรสกุล ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 19.22 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายและช าระแลว้ ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พัวถาวรสกุลยังเป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนามของบรษิัทฯ ดว้ย จึงท าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่าว เป็นผูม้ีอ  านาจในการบรหิารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงใน
การลงมติที่ส  าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ ยกเวน้ในเรื่องกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผูถื้อหุน้รายอื่นที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเ สียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบรหิารของผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้ 

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

ด้วยโครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่อย่างชดัเจน ท าใหร้ะบบการท างานของ
บริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบดว้ย
กรรมการอิสระเป็นจ านวน 4 ท่านจากจ านวนกรรมการรวมทัง้หมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ ท าใหส้ามารถสอบทานการท างานของบรษิัทใหม้ีความโปรง่ใสไดด้ียิ่งขึน้ 
ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเขา้สู่การประชมุผูถื้อหุน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง  นอกจากนัน้แลว้ 
กลุ่มบริษัทไดม้ีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกบั กรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในกิจการ 
รวมทัง้บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมตัิในการท ารายการนั้น  ๆ  ท าใหส้ามารถลดทอนความ
เส่ียงอนัอาจจะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย 

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพยเ์ป็น
บริษัทต่างประเทศ) 

- ไม่มี -  
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน                     

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน 

NCL มีความมุ่งมั่นในการพฒันาบริษัท ใหเ้ป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรมาตรฐานสากล 
โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้และคู่คา้ของบรษิัท เนน้การท างานอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคญัที่น าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิทัฯ และบรษิัทในเครือ ดว้ยการมุ่งเนน้ในดา้น เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยอยู่ภายใตห้ลกัปฏิบตัิสากล ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางไวด้งันี ้

1. การประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบุคลากรที่มีความรูค้วามช านาญและใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ดว้ยความจรงิใจ พรอ้มทัง้สรา้งเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้และส านกังานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

2. ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย ์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทางการคา้ เสริมสรา้งความ
ชดัเจนโปรง่ใสในการบรหิารองคก์ร รวมถึงสนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติ การป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน ์และ
การใชอ้  านาจในทางมิชอบ เพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุที่เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

3. ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ของบุคคลที่ไดร้บัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง
รวมถึงการใหค้วามเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น ที่บรษิัทฯ หรือบรษิัทในเครือตัง้อยู่  

4. มุ่งเนน้การปรบัปรุง พฒันา กระบวนการท างานและการใหบ้ริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลกัการบริหารคณุภาพ
ทั่วทัง้องคก์ร เพื่อสรา้งทศันคติดา้นคณุภาพแก่บคุลากรในองคก์ร ส่งผลต่อการสรา้งคณุค่าเพื่อใหแ้ก่ลกูคา้และสรา้ง
การเจรญิเติบโตในระยะยาว 

5. ส่งเสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ และ บรษิัทในเครือ รวมถึงคู่คา้ที่เก่ียวขอ้ง 

6. ห่วงใยและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงาน คู่คา้ 
ลกูคา้ ผูม้าติดต่อ เพื่อป้องกนัการสญูเสียชีวิต และทรพัยสิ์น ตลอดจนการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อนัเนื่องมาจากการ
ท างาน 

7. บริหารจดัการบุคลากรดว้ยความเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัในการพฒันาความสามารถดา้นแรงงาน และส่งเสรมิให้
เกิดความสขุในการท างาน อนัจะน าไปสู่การขบัเคล่ือนองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

8. ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลรวมถึงการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่องคก์ร และ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

9. มุ่งมนัในการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครบถว้น และ รอบดา้น เพื่อป้องกันความสญูเสียและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ได ้เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต  

10. เห็นความส าคญัของทีมงาน พนกังาน และผูบ้ริหาร ทุกคนในองคก์ร และสนบัสนุนสรา้งความสมคัรสมานสามคัคี 
สรา้งความเป็นปึกแผ่น รวมใจ ซึ่งก่อใหเ้กิดพลงัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปขา้งหนา้ 
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3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

บริษัท เอ็นซีแอล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อขับเคล่ือนองคก์รใหม้ีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไดม้ีการยกระดับการ
ด าเนินการนีไ้ปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยมีวตัถุประสงคผ์ลกัดนัและส่งเสรมิใหเ้กิดความรว่มมือกนัในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนไปพรอ้มๆ กัน บริษัทค านึงถึงความสมัพนัธข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียในกิจกรรมซึ่งเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจตัง้แต่ตน้น า้จนถึง
ปลายน า้ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียหลกัทกุภาคส่วน 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัทแสดงได้ ดงันี ้

การบรหิารปัจจยัการผลิต 

• การหาพันธมิตรหรือคู่คา้ทางการคา้เพื่อเพิ่มการท างานที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ศกัยภาพการท างานในจดุหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ไดท้ั่วโลก 

• การไดม้าของพันธมิตรหรือคู่คา้ที่จะส่งผลต่อจุดแข็งและโอกาสของบริษัทฯในการเป็นผู้น าทางดา้นขนส่งใน
เสน้ทางการคา้หลกัของโลก 

• การหาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการลกูคา้เช่น หน่วยงานภาครฐั (ศุลกากร)  ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

• การขยายรายไดข้องบริษัทฯ จากการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส ์ใหค้รบวงจรมากขึน้โดยการขยายธุรกิจคลงั
จดัเก็บสินคา้และบรกิารขนส่งสินคา้ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบา้น 

การปฏิบตัิการ 

• อ านวยความสะดวกในการขนส่งและเปรียบเทียบราคารวมถึงประสานงานกบัสายเรือเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัตน้ทนุใน
การขนส่งที่ต  ่าที่สดุ 

• พนกังานไดร้บัการอบรมเพื่อใหม้ีความรูแ้ละศกัยภาพในการท างานแต่ละภาคส่วนเพื่อใหก้ารบริการลกูคา้เป็นไป
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• บรษิัทมีการปรบัปรุง พฒันาระบบปฏิบตัิงานของพนกังานใหต้อบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ 

การกระจายสินคา้และบรกิาร 

• บรษิัทฯมีอาคารส านกังานเพื่อใหล้กูคา้ติดต่อและเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในการรบัและใหบ้รกิาร 

• บริษัทฯมีหลายช่องทางการติดต่อส าหรบัลกูคา้เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อหรือเขา้ถึงขอ้มลู
การด าเนินงาน 

การบริหารปัจจัย
การผลิต

การปฏิบัติการ
การกระจาย

สินค้าและบริการ
การตลาดและ

การขาย
การบริการหลัง

การขาย
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การตลาดและการขาย  

• พนกังานมีการส ารวจราคาตลาดในธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนัเพื่อเสนอราคาแก่ลกูคา้ในราคาที่ต  ่าที่สดุ 

• การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูชอ่งทางการติดต่อลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอเพื่อใชใ้นการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ 
การบรกิารหลงัการขาย 

• มีหน่วยงานท่ีรบัฟังความคิดเห็นของลกูคา้เพื่อน าไปแกไ้ข ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

• มีการส ารวจความตอ้งการของลกูคา้เพื่อน าไปพฒันาระบบการด าเนินงานต่อไป 

• มีหน่วยงานท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนของลกูคา้เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการแกไ้ขในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 วิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ช่วยใหบ้ริษัทเขา้ใจความตอ้งการและ ความคาดหวงัของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี และท าใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาการใหบ้รกิารรวมถึงก าหนดกจิกรรมที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างใกลเ้คียงมากที่สดุ  

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เจ้าหนี ้คู่คา้ ลูกคา้ ผู้ลงทุน ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิและการมีส่วนรว่มต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่า
บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งคณุค่าใหแ้ก่การบรกิารเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 

ตารางการวิเคราะหผู้์มีส่วนไดเ้สียในหว่งโซคุ่ณค่าของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 
คู่คา้ • บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและน่าเช่ือถือ 

• บริษัทฯปฏิบตัิตามสญัญาการช าระเงิน 
• ด าเนินงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
• ราคาที่ยตุิธรรม 
• การรกัษาขอ้มลูความลบัของคู่คา้ 

• ท างานอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น
ใหก้บัลกูคา้ 

• ช าระเงินตามก าหนด 
• ปฏิบตัิงานตามหลกัที่พึงปฏิบตัิและเง่ือนไขที่ก าหนด 
• ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม  
• มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง 

ลกูคา้ • ไดร้บัการบริการอย่างมืออาชีพในราคาที่ถกูที่สดุ 
• สามารถแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ไดเ้ป็นอย่างดี 
• ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือสญัญา 
• ส่งสินคา้ถึงจดุหมายอย่างปลอดภยั 
• ไดร้บัขอ้มลูที่ทั่วถึงและมีความน่าเชื่อถือ 

• ใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได ้
• ใหค้ าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ 
• ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
• มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

จากลกูคา้ 
• มีการพดูคยุใหร้ายละเอียดแก่ลกูคา้อย่างชดัเจน 

ผูถ้ือหุน้ • ธุรกิจมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 
• ไดร้บัผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
• มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
• มีการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียม 
• มีช่องทางเพื่อให้ติดตามการด าเนินงานของ 

บริษัทฯ 
• สามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษัทฯ ได ้
• เขา้ถึงผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดง้่าย 

• สรา้ง รกัษาภาพลกัษณ ์และเพ่ิมมลูค่าบริษัทฯ อย่างยั่งยืน 
• ด าเนินตามนโยบายการจ่ายปันผลตามที่ก าหนดไว้อย่าง

เครง่ครดั 
• เปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้ง 
• มีการสื่อสารกบัผูล้งทนุอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงตอบค าถามขอ้

สงสยัต่างๆ 
• มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผูถ้ือหุน้ ผูบ้ริหารและกรรมการ

บริษัท 
• ดูแลการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย มี

ประสิทธิภาพ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลักปฏิบัติและการมีส่วนร่วม 
พนกังาน • ค่าตอบแทนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่

เหมาะสม 
• ความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
• การพฒันาความรูแ้ละเพ่ิมศกัยภาพการท างาน 
• การปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ 
• การยอมรบัและเห็นคณุค่าของพนกังาน 
• สภาพแวดลม้ในการท างานนที่ดีและปลอดภยั 
• มีการรบัฟังความคิดเห็นของพนกังาน 

• พิจารณาทบทวนผลตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชนเ์ป็น
ประจ าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัได ้

• พัฒนาและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรูค้วามสามารถและ
พฒันาตนเองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
• มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของพนกังาน 
• ใหค้วามปลอดภยัในการท างาน 
• น าข้อเสนอแนะของพนักงานมาวางแผนและด าเนินการ

ปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้ 
นกัลงทนุ • มีผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทนุ 

• การเติบโตอย่างยั่งยื่นของธุรกิจ 
• การบริหารจดัการความเสี่ยง 
• มีช่องทางเพื่อให้ติดตามการด าเนินงานของ 

บริษัทฯ 

• เปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างสม ่าเสมอ 
• มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารกบัผูบ้ริหาร 
• มีการจัดการประชุมกับนักลงทุนสม ่าเสมอ รวมถึงการพูดคุย

ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ 
• มีเอกสารเผยแพรส่  าหรบันกัลงทนุสามารถดาวนโ์หลดได ้

เจา้หนี ้ • ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและสญัญาอย่างเครง่ครดั 
• มีความสามารถในการช าระหนี ้ภายในเวลาที่

ก าหนด 
• มี ก า ร ก า หนดผลตอบแทนจาก เ งิ นกู้ แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมที่ยตุิธรรม 
• มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งในแง่ของวัตถุประสงคข์อง
เงินกูแ้ละการช าระคืนตามที่ไดต้กลงกนั 

• จดัใหมี้การประชมุเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ 
• จัดท ารายงานทางการเงินและรายการผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
• ตอบกลบัขอ้สงสยัอย่างทนัท่วงที 

ผูอ้อกกฎระเบียบ • ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และกฎระเบียบ
ต่างๆ 

• มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและโปรง่ใส 
• ด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวขอ้ง 
• สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบกฎระเบียบและ

หลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจน 

• สอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเป็นประจ า 
• สรุประเบียบขอ้บงัคบัและถ่ายทอดใหพ้นักงานรบัทราบ และ

ถือปฏิบตัิตามก าหนดบงัคบัใช ้
• เปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างสม ่าเสมอ 
• มีส่วนรว่มในกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

ชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

• ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควบคู่ไปกับการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมแล ะ
สิ่งแวดลอ้ม 

• สนบัสนนุและเขา้รว่มกิจกรรมทางสงัคม 
• ตอบแทนส่วนรวมและสงัคมในทางใดทางหนึ่ง 
• รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

• ปลูกฝังจิตส านึกในการรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
ใหแ้ก่พนกังานผ่านกิจกรรมต่างๆ 

• พัฒนาระบบการด าเนินงานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

• บังคับ ใช้มาตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานท างานเพื่อส่วนรวมและเขา้
รว่มกิจกรรมทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยที่มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ภายใตห้ลกัการ 8 ขอ้ดงันี ้ 

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส 
เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและตรวจสอบได ้โดยบรษิัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่จะ
เกิดขึน้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
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2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วง
โซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกับองคก์รต่างๆ เพื่อการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้
พนกังานตระหนกัในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดว้ยการจัดใหม้ีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท  างาน รวมถึง
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการท างานและส่งเสรมิใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการท าประโยชนก์บัสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรกัษาคณุภาพใหต้รงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของผูบ้รโิภคภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม และจะใหข้อ้มลู
เก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พรอ้มทั้งรักษาความลับของลูกคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อ
ประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บรษิัทจะด าเนินการใหม้ีกระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการ
สากล  

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทส่งเสริมการใชก้ระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ช่วยสรา้งเศรษฐกิจและความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนเพื่อนบา้น และสงัคมไทย  

8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม :   บริษัทจะสนบัสนุนการสรา้งสรรคแ์ละ
ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมที่สรา้งความสมดลุระหว่างมลูค่าและคุณค่า
ต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจรญิเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญถึงผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ แมว้่าในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่เพื่อใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ตอ้งค านึงถึงการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาลของกิจการ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบตัิการเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม
และส่งเสริมใหพ้นักงานปฏิบัติตามอย่างสม ่าเสมอ เช่น มีการตรวจซ่อมและบ ารุงรถยนตท์ี่ใชง้านส่วนกลางของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ การเดินขึน้ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟตโ์ดยสาร รณรงคก์ารใชก้ระดาษสองหนา้ ลดการใชก้ระดาษในกระบวนการท างาน 
ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร ์เป็นเวลา และ ปิดแอรใ์นช่วงพกักลางวนั รณรงคใ์หพ้นกังานใชน้ า้อย่างประหยดั และมีเครื่องท าน า้ดื่มไว้
บรกิารพนกังานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซือ้น า้ดื่มที่ใชข้วดพลาสติก 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม 

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

2. สรา้งวฒันธรรมองคก์ร และสรา้งจิตส านึกใหพ้นกังานทกุระดบั เกิดความรว่มมือและความรบัผิดชอบในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอย่างประหยัดมาตรการบ าบัดและฟ้ืนฟู การ

ทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. มีการคดัเลือกคู่คา้ที่ด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

การด าเนินการด้านสังคม 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวกับการจัดการดา้นสังคม โดยมี การก าหนด
นโยบายและแนวการปฏิบตัิและส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรบัทราบและน าไปปฏิบตัิตามดงันี  ้

สิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อพนกังาน  

บริษัทใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร โดยปฏิบัติต่อคู่คา้และผูท้ี่ตอ้งท าการติดต่อ
เก่ียวข้องทางธุรกิจกับองคก์รโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะน ามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่าง
เคร่งครดั ส่วนภายในองคก์รนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานตามสญัญาว่าจา้งแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยมีแนวปฏิบตัิต่อพนกังานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบตัิเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทุกคน โดยถือว่าขอ้ปฏิบตัิในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนกังาน” ที่พนกังานพึงปฏิบตัิ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินการชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจใหก้บัพนกังานทุกคนรบัทราบเมื่อไดเ้ขา้ร่วมงานกับบรษิัทฯ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการดงันี ้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานในทุกระดบัสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะในการท างาน
และการอยู่รว่มกนั โดยสามารถรายงานไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิาร ในกรณีที่พนกังานมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้    

2. บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการเรื่องการรอ้งทุกของพนกังานอย่างชดัเจน โดยบริษัทฯจะหาทางยุติโดยเร็วและ
เป็นธรรม เพื่อจ ากดัปัญหาใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกวา้ง 

3. บริษัทฯ มีการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจ และ ความ
จริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังาน ในปรบัปรุงและพฒันา และ กา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกัน ทัง้นีห้ากพนกังานมีขอ้สงสยั หรือ 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม บรษิัทฯ โดยผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง จะน ามาพิจารณาและส่ือสารใหก้บัพนกังานทราบอย่างรวดเรว็   

4. บริษัทฯ ไดส่้งเสริมพนกังานใหม้ีความกา้วหนา้ตามความรูค้วามสามารถโดยมีการก าหนดแผนการฝึกอบรมขัน้ต ่าในแต่
ละปีส าหรบัพนกังานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อใหอ้งคก์รเขม้แข็งและไม่หยดุการพฒันา และเพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน 
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เช่น ความรูเ้ก่ียวการดา้นบริการ การก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และการต่อตา้นคอรร์ปัชั่ น  
เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัิงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท เสนอแนะหรือรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน รวมถึงการมีการป้องกนัพนกังานไม่ใหถ้กูกลั่นแกลง้หรือไดร้บัโทษ
จากการรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลครอบคลุมใหถ้ึงทุกฝ่าย และเกิดความ
ยั่งยืนในองคก์ร โดยสามารถแจง้เบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ
แจง้เบาะแสการท าผิด และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  

6. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจ าปี อัตราการปรบัเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง ตอ้ง
สอดคลอ้งรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท  นอกจากนีย้ังมี
สวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี และการจดัสภาวะ
แวดลอ้มในการท างานใหถู้กสขุลกัษณะอนามยั และการท าประกันอุบตัิเหตุใหก้ับพนกังานขบัรถขนส่ง พนกังานรับส่ง
เอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการท างาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน 
พนกังานจะไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี 

7. บริษัทไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของบุคลากร ใหม้ีสขุภาพร่างกายที่ดี โดยจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพนกังานและผูบ้ริหา ร
เป็นประจ าทกุปี  

ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และคู่แข่งทาง
ธุรกิจ และไดป้ระกาศใชคู้่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ โดยมีแนวปฏิบตัิตามหลกัความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ดงัต่อไปนี  ้

- การส่งมอบสินคา้และใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพตรงตามที่ไดต้กลงกนั ในราคาที่เป็นธรรม 

- ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณแ์ก่ลกูคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัธุรกิจและบรกิารของบรษิัทฯ โดย
ไม่กล่าวเกินความเป็นจรงิ เป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของบรกิารนัน้ ๆ  

- ติดต่อกับลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไวว้างใจไดข้องลูกคา้ และจัดใหม้ีระบบกระบวนการที่ให้
ลกูคา้รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพและความปลอดภยัของการใหบ้รกิาร 

- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- เน้นย า้ให้พนักงานจะตอ้งมีการก าหนดราคาสินคา้และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกคา้อย่างเท่าเทียมกัน โดยน าเสนอ
ทางเลือกดา้นโลจิสติกสท์ี่ดีที่สดุและเหมาะสมที่สดุแก่ลกูคา้แต่ละราย พรอ้มทัง้สรา้งเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้ที่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพื่อรว่มเติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มกบัลกูคา้และคู่คา้ของบรษิัท 

 



  

หนา้ | 58 

การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  

บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบายเก่ียวกับการรบั  การใหข้องขวญัและส่ิง
ตอบแทน” และ “นโยบายเก่ียวกบัการป้องกันการทุจรติและการใหสิ้นบน” โดยประกาศใหพ้นกังานในบริษัทไดร้บัทราบและน าไป
ปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556  

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 บรษิัทไดป้ระกาศเจตนารมณ ์เขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 บรษิัทฯ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท ากิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องในทกุ ๆ ดา้น เช่นการ
สนบัสนนุทางการดา้นศกึษาและปลกูฝังคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต การสนบัสนุน
ในทางศาสนา เพื่อด ารงซึ่งคณุธรรม จรยิธรรมในสงัคมไทย รวมไปถึงดา้นสขุภาพชีวอนามยั เป็นตน้ 

 

การจัดหน่วยบริการเคลือ่นทีเ่พื่อตรวจคัดกรองการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ส าหรับพนักงาน 

เนื่องดว้ยการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโควิด 19 บริษัทฯ มีความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพอนามยัของพนักงานที่ตอ้ง
เดินทางมาปฏิบตัิงานในทุกวนั จึงได้มีการจดัหน่วยบริการเคล่ือนท่ี เพื่อตรวจคดักรองการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) 
ส าหรบัพนกังาน 
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การบริจาคของใช้ เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนในชว่งสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) 

 จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) บรษิัทฯ จึงขอรว่มเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โดยไดจ้บั
มือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ รว่มบรจิาคอปุกรณก์ารแพทย ์และส่ิงของจ าเป็น เพื่อชว่ยแบง่เบาและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่สงัคม  
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 นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) ในช่วงกลางปี 2564 
ส่งผลใหจ้ านวนเตียงผูป่้วยในโรงพยาบาล และเตียงสนามที่รฐับาลไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อรองรบัผูป่้วยโควิด 19 ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ผูป่้วยที่เพิ่มจ านวนขึน้ บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญดา้นสุขภาพ และสุขอนามัยของผูป่้วยโควิด จึงร่วมส่งเสริมและก่อตัง้
โครงการ Community Isolation กับ บริษัท รุ่งตะวนัเนอรซ์ิ่งแคร ์จ ากัด เพื่อดูแลช่วยเหลือผูป่้วยโควิด 19 โดยสรา้งหอ้งแรงดนัลบ
ตามมาตรฐาน เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายพืน้ท่ีใกลเ้คียง ซึ่งไม่มีการคิดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลกบัผูเ้ขา้รบัการรกัษา 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1  วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

 การด าเนินงาน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส ์( Logistics 
Provider) โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีการขยายสู่ธุรกิจบริการขนส่งใน
ประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศดว้ยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิารอย่างครบวงจรมาก
ขึน้  

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจดัจ าหน่ายครุภณัฑท์างการแพทยส์ าหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภาพนัธปี์ 2561 จากผูถื้อหุน้รายหนึ่งมีผลท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 52.80 มีผลท าให้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด เปล่ียนจากบริษัทร่วม มาเป็นบริษัทย่อยในเวลาดังกล่าว            
งบการเงินรวมส าหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภณัฑ ์รวมอยู่ดว้ย ดงันี ้

รายได้ 
2562 2563 2564 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

- ทางเรือ 1,012.15 79.69 733.57 82.99 1,580.96 83.52 

- ทางอากาศและบริการอื่น ๆ 37.86 2.98 40.80 4.61 140.77 7.44 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 1,050.01 82.67 774.37 87.60 1,721.73 90.96 

การขนส่งในประเทศ  102.32 8.06 6.24 0.71 45.02 2.38 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 1,152.33 90.73 780.61 88.31 1,766.75 93.34 

รายได้จากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภัณฑ ์ 117.69 9.27 103.34 11.69 90.33 4.77 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ  - - - - 35.72 1.89 

รายได้จากการให้บริการและการขายรวม 1,270.02 100.00 883.95 100.00 1,892.80 100.00 

กลุ่มบรษิัทมีรายไดร้วม 1,892.80 ลา้นบาทในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 883.95 ลา้นบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 114.13 เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งเพิ่มขึน้ 986.14 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์
ลดลง 13.01 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ เพิ่มขึน้ 35.72 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งรวม 780.61 ลา้นบาทในปี 2563 และเพิ่มขึน้เป็น 1,766.75 ลา้นบาท ในปี 2564 คิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 126.33 หากพิจารณาตามประเภทของรายได ้พบว่ารายไดจ้ากการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลซึ่งแบ่งเป็นรายได้
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จากการให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร (Freight Forwarder) และรายไดจ้ากการให้บริการขนส่งและ
กระจายสินคา้ระหว่างประเทศ NVOCC ซึ่งมียอดเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 847.39 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บรรเทาลง หลายประเทศเริ่มกลบัมาเปิดเมืองอีกครัง้ การจบัจ่ายสินคา้กลบัมาขยายตวั
ไดด้ีหลงัจากความตอ้งการสินคา้ถกูหยดุดว้ยภาวะการปิดเมือง ซึ่งส่งผลโดยตรงท าใหม้ีความตอ้งการสินคา้ที่ตอ้งใชก้ารขนส่งขา้ม
ทวีปทัง้ทางเรือและทางอากาศ ท าใหค้่าระวางเรือปรบัสงูขึน้ เนื่องจากภาวะความตอ้งการขนส่งมาก แต่ปรมิาณตูข้นส่งและระวาง
เรือมีอยู่อย่างจ ากดั ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งเพิ่มขึน้ ส่วนรายไดจ้ากการขนส่งระหว่าง
ประเทศทางอากาศเกิดจากการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศที่ใชส้ายการบินอื่นๆ และสายการบินอิสราเอลแอรไ์ลน ์ที่ทางบริษัทฯ
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่เพิ่มขึน้ 99.97 ลา้นบาท เนื่องจากปี 2563 เชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ระบาดหนักตอนตน้ปี 2563 ท าใหส้ายการบินดังกล่าวไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ัง้แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 
2563 แต่เมื่อเปิดใหบ้รกิารแลว้ก็ยงัไม่สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเต็มที่เนื่องจากมีขอ้จ ากดัจากการมาตรการการควบคมุ การน าเขา้ 
ส่งออกสินคา้ที่ใหค้วามส าคญักบัมาตรการดา้นสาธารณสขุที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2564 สายการบินสามารถเปิดใหบ้รกิารเพิ่มจ านวน
เที่ยวบินไดม้ากขึน้ และมีสินคา้ที่มีความตอ้งการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้จากการขาดแคลนตูสิ้นคา้ขนส่งทางทะเล จึงท าใหร้ายได้
ค่าบรกิารขนส่งทางอากาศเพิ่มขึน้ 

ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งในประเทศ เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 38.78 ลา้นบาท เนื่องจากมีปรมิาณรถขนส่งที่
เพิ่มขึน้ มีการปรบัโครงสรา้งการบริหารงานภายใน และขยายงานในส่วนของคลงัสินคา้เพิ่มเติม โดยอาศยัความช านาญดา้นการ
บรกิารจดัการระบบการขนส่งสินคา้ของบรษิัท ฯ  

บริษัทฯ มีการรบัรูร้ายไดเ้มื่อมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยในการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 
บริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดเ้มื่อมีการส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแ้ก่ลกูคา้ ส าหรบัการใหบ้ริการขนส่งในประเทศ 
บรษิัทฯจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อรถบรรทกุของบรษิัทมีการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูร้บัที่จดุหมายปลายทาง 

ในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิัทฯนัน้ จะรบัรูจ้  านวนเต็มทัง้จ านวนที่ไดร้บัจากลกูคา้  ดงันัน้ รายไดค้่าบรกิารของบรษิัทตามงบ
การเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุคา่ระวางรวมถงึตน้ทนุการใหบ้รกิารอื่น ๆ  ที่บรษิัทฯ ไดจ้่ายไปก่อนแลว้และอตัราก าไรท่ีบรษิัทคดิจาก
ลูกคา้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรายไดค้่าบริการดังกล่าว ซึ่งตน้ทุนค่าระวางและตน้ทุนการให้บริการต่าง ๆ นั้นคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 80-85 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการขนส่ง  

ตน้ทุนหลกัในการใหบ้ริการของบริษัทส าหรบัธุรกิจจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าระวางและค่าส่วนแบ่ง
รายไดท้ี่จ่ายคืนให้แก่ลูกคา้ ส่วนตน้ทุนหลักของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่ าน า้มัน ทั้งนีก้ารก าหนดรายได้
ค่าบรกิารกบัลกูคา้นัน้ บรษิัทจะใชว้ิธีอตัราตน้ทนุบวกก าไร ดงันัน้สาเหตทุี่ท  าใหต้น้ทุนรวมที่ในปี 2564 ทัง้ตน้ทนุค่าระวางเรือและ
อากาศ ค่าขนส่ง เพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ดงัสาเหตทุี่กล่าวไวข้า้งตน้ ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรือ
หรือเครื่องบินอย่างสม ่าเสมอ ท าใหส้ามารถเจรจากับผูใ้หบ้ริการขนส่งในการขอก าหนดราคาค่าระวางล่วงหนา้  โดยระยะเวลาที่
บรษิัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกบัระยะเวลาที่ลกูคา้ตกลงอตัราค่าบรกิารกบับรษิัทนัน้ มีช่วงระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1-7 วนั 
ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถก าหนดอตัราค่าบริการที่สะทอ้นต่อการเปล่ียนแปลงของค่าระวางในแต่ละช่วงเวลาได้ ส าหรบัค่าบริการ
ขนส่งในประเทศ บรษิัทใชว้ิธีการก าหนดราคาแบบตน้ทนุบวกอตัราก าไรและมีการก าหนดอตัราค่าบรกิารในลกัษณะของขัน้บนัได
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ซึ่งอตัราค่าบริการจะแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของราคาน า้มนัซึ่งเป็นตน้ทุนหลกัของการขนส่งในประเทศ ท าใหบ้รษิัทสามารถ
ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัลงได ้ 

อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2562 2563 2564 

บรกิารจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 18% - 25% 5% - 25% 5% - 30% 

บรกิารขนส่งในประเทศ 11% - 15% 5% - 10% 3% - 5% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 19.84% 18.25% 17.00% 

ก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้รกิารขนส่งทัง้ในและระหว่างประเทศของกลุ่มบรษิัทเท่ากบั 228.81  ลา้นบาท  142.53 ลา้นบาท 
และ 306.27 ลา้นบาท ในปี 2562, 2563 และ 2564 ตามล าดบั และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 19.84  รอ้ยละ 18.25 และ 
รอ้ยละ 17.00 ตามล าดบั ในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 18.25 ซึ่งลดลงจากปี 2562 เล็กนอ้ย เนื่องจากในระหว่างปี 
2563 มีการหยดุด าเนินการ ปิด และขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 และประกอบกับตน้ทุนค่าระวางเรือที่เพิ่มขึน้มากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ส่งผลใหร้ะวางเรือ และตูค้อนเทนเนอรไ์ม่เพียงพอกับการขนส่ง จึงท าใหม้ีการปรบัตน้ทุนค่าระวางและค่าใชจ้่ายในการขนส่ง
เพิ่มขึน้อย่างกระทันหัน จึงท าใหก้ าไรจากการขนส่งในบางรอบไม่สามารถปรบัราคากับลูกคา้ไดเ้นื่องจากเป็นการตกลงราคา
ล่วงหนา้ และเพื่อรกัษาฐานลกูคา้ในการขนส่งต่อเนื่องต่อไป ส่วนในปี 2564 อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากปี 2563 อีกเล็กนอ้ย จาก
สถานการณต์ูค้อนเทนเนอรแ์ละระวางเรือไม่เพียงพอกับการขนส่งยังคงอยู่ ท าใหต้น้ทุนค่าระวางสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 
สามารถคิดก าไรเพิ่มกับลกูคา้ไดล้ดลง ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยลดภาระตน้ทุนค่าขนส่งใหล้กูคา้และเพิ่มปริมาณการขนส่งของบริษัทฯ
ขึน้ ดงัจะเห็นจากยอดรายไดท้ี่เพิ่มขึน้มากในปี 2564 

รายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑเ์กิดจากบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) ด าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภณัฑต์่าง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.80 รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของ 
GWM ส าหรบัปี 2562  ปี 2563 และปี 2564 ดงันี ้

รายได้และก าไรขั้นตน้จากการขาย 

กลุ่มธุรกิจ 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากการขาย 117.69 103.19 90.33 

ก าไรขัน้ตน้ 27.50 29.82 23.68 

อัตราก าไรขัน้ต้น 23.37% 28.90% 26.21% 
 

รายไดจ้ากการขายปี 2563 ลดลงจากปี 2562 แต่ก าไรขั้นตน้ปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทสามารถ

ควบคุมตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอย่างดี จึงสามารถเพิ่มก าไรขัน้ตน้จากปี 2562 ถึง 2.32 ลา้นบาท ส่วนปี 2564 รายไดจ้ากการขาย
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ลดลงจึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลงตาม เนื่องจากมีการแข่งขนัสงูดา้นราคา ตอ้งลดราคาขายเพื่อรกัษาฐานลกูคา้ ซึ่งในปี 2564 มีผล

ก าไรสทุธิรวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวน 1.84 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอื่น ๆ เกิดจากบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) มีบุคคลากรที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณใ์นการขายและการตลาด เก่ียวกับเครื่องมือและน า้ยาวิเคราะหโ์รคทางการแพทย ์จึงมีการ
ใหบ้ริการช่วยสนับสนุนการขายแก่ลูกคา้ เช่น การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ ์การติดต่อประสานงาน ใหค้  าปรึกษา ให้
รายละเอียด ประโยชนข์องสินคา้ ช่วยปิดการขายรวมทัง้กระจายสินคา้ใหต้ามความตอ้งการของลกูคา้ที่มาจา้งบริการ ซึ่งปี 2564 
มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าว 35.72 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิัทเกิดจาก 
1. ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2562 จ านวน 27.18 ลา้นบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัท LG (TH) จ านวน 11.15 ล้านบาท และจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK จ านวน 16.03 ล้านบาท 
เนื่องจากในงบการเงินรวมในงวดก่อน ๆ ไดร้วมผลขาดทุนของบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวมตลอดเวลาที่เป็น
บริษัทย่อย เมื่อมีการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยดงักล่าวในราคาทุน จึงรบัรูเ้ป็นก าไรกลบัมาในงบการเงินรวม ในปี 
2563 จ านวน 0.27 ลา้นบาท เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนปี 2564 ไม่มี
การขายเงินลงทนุจึงไม่มีรายไดจ้ากรายการนี ้

2. รายไดอ้ื่นๆ เช่น รายไดค้่าเช่าส านักงาน (อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน) รายไดค้่าเช่ารถ รายไดจ้ากการท างาน     
โปรเจ็คพิเศษจากการใหบ้ริการเปล่ียนเครื่องเอ็กซเรยท์ี่สนามบิน ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดเ้งินปันผล และ
ค่าบรกิารท่ีปรกึษา เป็นตน้ 

บรษิัทมีก าไรสทุธิในปี 2562 เท่ากบั 11.06 ลา้นบาท มีผลขาดทนุสทุธิในปี 2563 เท่ากบั 26.07 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิ
ในปี 2564 เท่ากับ 111.08 ลา้นบาท มีอตัราก าไรสทุธิในปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 0.87 มีอตัราขาดทุนสทุธิในปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 
2.95 และมีอตัราก าไรสทุธิในปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 5.87 เนื่องจาก 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 11.06 ลา้นบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ 12.85  ลา้น
บาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย SSK ในราคาทนุ โดยมีระยะเวลาการจ่ายช าระค่าหุน้ภายใน 2 ปีครึง่ 
ท าใหบ้รษิัทรบัรูข้าดทุนจากการค านวณมลูค่าปัจจบุนัของการขายเงินลงทนุดงักล่าวจ านวน 13.29 ลา้นบาท ณ วนัที่จ  าหน่ายเงิน
ลงทนุ โดยรายการขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ 13.29 ลา้นบาทดงักล่าวนี ้จะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบีย้รบัตลอดระยะเวลา 
2 ปีครึ่ง จนกว่าจะได้รับเงินค่าขายเงินลงทุนทั้งหมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 2.98 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง 
ส าหรบัลกูจา้งซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธ์ิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั และการลดลง
ของอตัราดอกเบีย้ที่ใชใ้นการประมาณการ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้เนื่องจากการเปิดบรษิัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้
ท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราค่าชดเชยตาม
กฎหมาย การกลบัรายการปรบัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุจะพบว่า ปี 2562 งบเฉพาะบรษิัทฯ  มีผล
ก าไรสทุธิ 3.42 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เพียง 0.55 ลา้นบาท ส่วนบรษิัทย่อยต่าง ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ มีผลประกอบการ
ที่ดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากปี 2561 รวม 29.07 ลา้นบาท เนื่องจากสามารถขยายฐานลกูคา้ไดม้าก
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ขึน้ และสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดด้ีขึน้ มีรายไดอ้ื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน  22.11 ลา้นบาท 
เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ และมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 48.03 ลา้น
บาทจากค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ดงัที่กล่าวไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากค่าใชจ้่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 5 บรษิัท รวม 14.73 ลา้นบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยายงาน มีค่าใชจ้่ายของ GWM ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 3.22 ลา้น
บาท และค่าใชจ้่ายของบรษิัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลา้นบาท เนื่องจากขยายงานส่วน LCL  ท าใหม้ีพนกังานเพิ่มขึน้ 
และมีการยา้ยส านักงานเพื่อรองรบัการขยายงานท าใหม้ีค่าใชจ้่ายในการยา้ยและตัดจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงส านักงานเดิม ซึ่ง
ภายหลงัจากการด าเนินงานของบรษิัทย่อยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแลว้ท าใหก้ลุ่มบรษิัท มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามล าดบั 

ในปี  2563 กลุ่มบรษิัทมีผลขาดทนุ 26.07 ลา้นบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิ 8.38 ลา้นบาท แมว้่าในปี
นีม้ีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่ง
บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเช่นกัน ดงัเห็นไดจ้ากรายไดท้ี่เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าวใชบ้ริการ
ขนส่งลดลง ซึ่งส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง แต่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลก าไรสทุธิ เกิดจากการพยายามหาแหล่งรายได้
ทางอื่นเพื่อชดเชยรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลงดงัจะเห็นไดจ้ากรายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีรายไดโ้ปรเจ็คพิเศษในการใหบ้ริการ
เปล่ียนเครื่องเอ็กซเรยใ์นสนามบิน จ านวน 11.07 ลา้นบาท มีรายไดท้างการเงินเพิ่มขึน้จากการรบัรูด้อกเบีย้จากการขายเงินลงทนุ
ใน SSK 6.44 ลา้นบาท และมีรายไดค้่าเช่ารถ และรายไดจ้ากการให้เช่าตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้จากปีก่อน ประกอบกับการลด
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลงจากการควบคุมรายจ่ายดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจากมาตรการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานต่างๆ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 ส่วนงบการเงินรวมที่มีผลขาดทุนจ านวน 26.07 ลา้น
บาท เนื่องจากก าไรขัน้ตน้ของการใหบ้ริการขนส่งของกลุ่มบริษัทลดลงตามสาเหตขุา้งตน้ ประกอบกบัในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 
คณะกรรมการบรษิัทไดซ้ือ้หน่วยงานธุรกิจใหม่ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัทย่อยในสิงคโ์ปร ์(LG Container Line PTE LTD.) ซึ่ง
ในปีนีม้ีค่าใชจ้่ายและตน้ทุนในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าว ท าใหเ้กิดผลขาดทุนในปี 2563 
จ านวน 39.23 ลา้นบาท โดยตน้ทุนจากการปรบัโครงสรา้งนีแ้ลว้เสร็จในปีปัจจุบนั และจะเห็นผลก าไรของบริษัทย่อยดงักล่าวในปี 
2564 ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งจะเห็นไดว้่ากลุ่มบริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิ ส าหรบัส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 6.58
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการขาย  

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทตดัสินใจปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยุดการด าเนินกิจการของบริษัท
ย่อยในประเทศจีน และขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยุดผลขาดทุนในระยะยาวที่อาจเกิดขึน้จากผลกระทบของ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต ทั้งนี ้
บรษิัทฯ ยงัคงเฝา้ติดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพื่อปรบักลยทุธ ์การบรหิารงาน และแกไ้ขสถานการณต์่อไป 

ส่วนในปี 2564 กลุ่มบริษัท มีผลก าไรสทุธิ 111.08 ลา้นบาทบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 47.06 ลา้น
บาท โดยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ของบรษิัท และบรษิัทย่อยที่เพิ่มมากขึน้ดงัที่กล่าวไวแ้ลว้ ประกอบกบับรษิัท
ย่อย LG Container Line PTE., LTD. หลงัจากปรบัโครงสรา้งธุรกิจใหม่ในปี 2563 ท าใหม้ีผลก าไรจากบริษัทดงักล่าวในปี 2564 ที่
รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ถึง 55.73 ลา้นบาท ในส่วนของรายไดอ้ื่นๆประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า รายไดจ้ากการเปล่ียน
เครื่องแสกนที่สนามบิน และรายไดค้่าที่ปรึกษา เป็นตน้ ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 6 เทียบกับปีก่อนจากรายไดท้ี่เกิดจากการเปล่ียน
เครื่องแสกนในปีนีไ้ม่มี แต่มีรายไดค้่าเช่า และรายไดค้่าที่ปรกึษาที่เพิ่มขึน้ ส่วนค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบรหิารรวม 
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบดว้ยบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 
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จ ากัด  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.65 เนื่องจากก าไรของบริษัทร่วม บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด ที่เพิ่มขึน้ จึงท าใหผ้ลก าไรสทุธิของกลุ่ม
บรษิัทดีขึน้ จากปี 2563 รอ้ยละ 120.16 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ยสินทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41- 57 โดยมีส่วนประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 43-59 ของสินทรพัยร์วม โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ 
เงินฝากที่ติดภาระค า้ประกัน อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นสิทธิการใช้ 
สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 และ ณ สิน้ปี 2564 เท่ากับ 757.69 ลา้นบาท และ 1,052.53 ลา้นบาท ตามล าดบั สาเหตุ
หลกัของการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วมในปี 2564 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้รวม 183.83 ลา้นบาท 
จากรายไดข้องกลุ่มบรษิทัท่ีเพิ่มขึน้ และท าใหม้ีเงินสดหมนุเวยีนในกลุ่มบรษิัทเพิ่มขึน้ 97.36 ลา้นบาท ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ 
เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 2 ปีครึ่ง ซึ่งมียอดลดลงจากปี 
2563 เนื่องจากมีการรบัช าระตามงวดที่ครบก าหนดในระหว่างปี และที่ดินอาคารและอุปกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 57.43 ลา้นบาทจากรถหวั
ลากและหางพ่วงไดม้าจากการรบัช าระหนีค้่าหุน้เพิ่มขึน้ 

 การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยใ์นปี 2563 สาเหตุหลักของการลดลงของสินทรพัยร์วมในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรพัยร์วมในปี 2562 เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงรวม 91.16 ลา้นบาท จากรายไดข้องกลุ่มบรษิัทท่ี
ลดลงและบรษิัทย่อยที่น ามารวมในงบการเงินรวมลดลงเนื่องจากหยดุประกอบการ ปิดบรษิัท และขายเงินลงทนุในระหว่างปี 2563 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จึงท าใหย้อดลกูหนีก้ารคา้ลดลง ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทุน เกิดจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 2 ปีครึ่ง ซึ่งมียอดลดลงจากปี 2562 
เนื่องจากมีการรบัช าระตามงวดที่ครบก าหนดในระหว่างปี เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันเพิ่มขึน้ 8.75 ลา้นบาท เนื่องจาก
น าไปค า้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและค า้ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึน้ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ 59.32 ลา้นบาท 
จากการจัดประเภทที่ดินอาคารตึกส านักงานของบริษัทฯ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปี 2563 เพื่อให้
บคุคลภายนอกเช่า จึงท าใหท้ี่ดินอาคารอปุกรณล์ดลง 60.83 ลา้นบาท นอกจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุจะท าใหท้ี่ดินอาคาร
และอปุกรณล์ดลงแลว้ ยงัมีการจดัประเภทรายการสินทรพัยจ์ากการเช่าทางการเงินคือ ตูค้อนเทนเนอรท์ี่เช่าซือ้ถกูจดัประเภทใหม่
เป็นสินทรพัยสิ์ทธิในการใชจ้ านวน 31.02 ลา้นบาท และบรษิัทไดร้บัรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วงเพื่อช าระหนีค้่าหุน้โดยมีราคาตลาด 
41.98 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษัทฯมีลูกหนีก้ารคา้ กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 2.69 ลา้นบาท โดยไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ และมีลูกหนี ้
การคา้ กิจการอื่น 347.95 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จากการวิเคราะหอ์ายลุกูหนีม้ีระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉล่ีย 52วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดิตเทอม ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวอ้ย่างเพียงพอแลว้จ านวน 13.59 
ลา้นบาท  กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการซือ้หุน้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัดเพิ่มในระหว่างปี 2561 ซึ่งมีผลท าให้
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และไดท้ดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บั
อา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากฝ่ายบรหิาร และมีขอ้สมมติที่ส  าคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละ
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อตัราคิดลด และมีสินคา้คงเหลือของบรษิัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด จ านวน 9.08 ลา้นบาท แสดงมลูค่าตามราคาทนุ
ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  

หนีสิ้นของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 75 - 92 ของหนีสิ้นรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเจา้หนีก้ารคา้ ส าหรบัหนีสิ้นไม่หมนุเวียนคิด
เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8 - 25 ของหนีสิ้นรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีสิ้นภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน  เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2564 เท่ากับ 617.36 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็นจ านวน 136.50 ลา้นบาท เนื่องจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 116.30 ลา้นบาท เนื่องจากเพิ่ม
ตามยอดขายและตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ เงินกูย้ืมจากธนาคารเพิ่มขึน้ 14.78 ลา้นบาท เนื่องจากมีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในระหว่างปี 30 ลา้นบาท เพื่อน าไปใชจ้่ายหมนุเวียนในการด าเนินงาน โดยมีการจ่ายคืนในระหว่างปีส าหรบัเงนิกูร้ะยะยาว
ที่ถึงก าหนดช าระ 

ณ สิน้ปี 2563 และ 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 276.83 ลา้นบาท และ 435.17 ลา้นบาท ตามล าดับ โดย
สาเหตหุลกัๆ ที่ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เกิดจากผลก าไรในปี 2564 จ านวน 111.08 ลา้นบาท และการเพิ่มทนุช าระแลว้และส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้จากการขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในระหว่างปี 

กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัดา้นหนีสิ้น และการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ ดงันี ้

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค า้ประกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นตน้ และเพื่อค า้ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผูป้ระกอบการขนส่ง รวม
จ านวนเงิน 1.20 ลา้นบาท  

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได ้ 8.63 (19.40) 129.41 
เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 10.05 35.55 98.99 
เงินสดสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ (5.42) (2.12) (29.29) 
เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 3.63 (23.73) 22.04 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 6.45 9.56 97.36 

ในปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 97.36 ลา้นบาทเป็นผลมาจากสาเหตุหลกั ๆ 
ดงันี ้

1. กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 98.88 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลัก คือ ผลก าไรสุทธิ 
129.41 ลา้นบาท ปรบักระทบดอกเบีย้จ่ายและค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 51.76 ลา้นบาท เงินสดรบัจาก
ภาษีเงินได ้3.76 ลา้นบาท จ่ายภาษีเงินได ้14.73 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้คา้งช าระเพิ่มขึน้ 115.87 ลา้นบาท และ
ลกูหนีก้ารคา้คา้งช าระลดลง 187.08 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในปี  2564 เพิ่มขึน้ 
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2. กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 29.29  ลา้นบาท เกิดจากรายการหลกัคือ เงินสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ ์
28.43 ลา้นบาท  เงินสดรบัจาการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.99 ลา้นบาท และการรบัเงินปันผล  1.49 ลา้นบาท 

3. กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงิน 22.04 ลา้นบาท  เกิดจากรายการหลกั คือ ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุ 40.02 
ลา้นบาท ไดร้บัเงินกูร้ะยะยาว   30  ลา้นบาท เพื่อจ่ายเงินกูร้ะยะยาวรวม 15.35 ลา้นบาท จ่ายหนีสิ้นภายใตส้ญัญา
เช่าทางการเงิน 23.19 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้ 11.82 ลา้นบาท  

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ  

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีวงเงิน 40 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือที่ยังไม่ได้
ใช ้ 40 ลา้นบาท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ 

2. ตั๋วสัญญาใชเ้งิน มีวงเงิน 230 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีวงเงินตั๋ว
สญัญาใชเ้งินคงเหลือที่ยงัไม่ไดใ้ช ้40 ลา้นบาท และ 1.35  ลา้นเหรียญสหรฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในบรษิัทฯ และเพื่อใชใ้นการลงทนุเพิ่มเตมิในการขยายธรุกิจ โดยลกัษณะการกูย้ืมจะเป็นการออกตั๋ว
สญัญาใชเ้งินตามจ านวนเงินท่ีตอ้งการจะใช ้ซึ่งมีเวลาครบก าหนดช าระ 3 เดือนหลงัจากวนัท่ีออกตั๋วสญัญาใช้
เงินแลว้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 93.07 ลา้นบาท  

ถึงแมว้่าบริษัทฯ จะน าเงินใหบ้ริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกูย้ืม จ านวน 20 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ แมก้ารใหกู้จ้ะไม่ไดเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ แต่บรษิัทไดร้บัผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี 
ซึ่งมากกว่าตน้ทนุในการจดัหาเงิน อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัพิจารณาถึงความเหมาะสมของการน าเงินกูไ้ปใชใ้นการขยายกิจการของบรษิทั
ย่อย ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีแก่บรษิัทในอนาคตอีกดว้ย  

การปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่ าคัญ 

ในการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บรษิัทฯ มีเงื่อนไขเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนดงัต่อไปนี ้

1. อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.0 เทา่ และ 3.2 เทา่  
2. อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้ไม่ต  ่ากว่า 1.5 เทา่ 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยงัคงด ารงอตัราส่วนดงักล่าว และมีความสามารถในการช าระหนี ้และปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการกูย้ืมที่ส  าคัญได้ตามสัญญา อีกทั้งยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมไดห้ากมีการขยายงาน หรือโครงการ
เพิ่มเติม 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.84 เท่า 0.86 เท่า และ 1.20 เท่าตามล าดบั ซึ่งจะ
เห็นไดว้่าอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2562 และปี 2563 มากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 1 เท่า 
เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้มาก และมีเงินจากการเพิ่มทนุในระหว่างปีท าใหม้ีเงินสดหมนุเวียน และลกูหนีก้ารคา้
ที่เกิดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ และมีหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้แต่เพิ่มในอตัราส่วนที่นอ้ยกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน 
ซึ่งเกิดจากเจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากผลการด าเนินงานท่ีเพิ่มมากขึน้  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนนุการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯและเสรมิสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ
เท่ากับ 1.42 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.20 ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทใชเ้งินฝากธนาคารจ านวน 97.22 
ลา้นบาท เพื่อค า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารเนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการบริหารจดัการทุนจะท าไดค้ล่องตวั
มากขึน้ และถา้หากน าเงินฝากธนาคารดังกล่าวไปรวมค านวณอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะท าใหอ้ัตรา ส่วนเงินทุนหมนุเวียน
เพิ่มขึน้ถึง 1.41  เท่า 

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 75 วนั 77 วนั และ 52 วนั ส าหรบัปี 2562, 2563 และ 2564 ตามล าดบั ระยะเวลาใน
การเก็บหนีเ้ฉล่ียที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 และ 2563 เป็นผลมาจากยอดขายของบริษัทย่อย GWM ที่เพิ่มขึน้มาก ซึ่งระยะเวลาการเก็บ
หนีข้องลูกคา้ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจากราชการ ท าใหร้ะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้  
ประมาณ 2 วัน แต่ลูกหนีท้ี่มีระยะเวลาการรับช าระเงินที่นานนี ้ ไม่มีหนีเ้สียแต่อย่างใด ทั้งนีร้ะยะเวลาการเก็บหนีก้็ยังอยู่ใน
แนวนโยบายการใหสิ้นเชื่อแก่ลูกคา้ของบริษัท ที่บริษัทก าหนดไวค้ือมีระยะเวลาเฉล่ียไม่เกิน 90 วัน ส่วนปี 2564 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาในการเก็บหนีด้ีขึน้ เฉล่ีย 52 วนั เนื่องจากลกูหนีใ้นส่วนที่เก่ียวกับสายการบินอิสราเอลแอรไ์ลน ์สามารถเก็บหนีไ้ดต้รง
เวลาตามก าหนด โดยมีก าหนดการใหเ้ครดิตเพียง 15-30 วนั จึงท าใหก้ารเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2564 ดีขึน้จากปีก่อน ๆ  

บรษิัทมีระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้เฉล่ีย 32 - 49 วนั และมีความสามารถในการช าระหนีสิ้นต่าง รวมทัง้ช าระ
เงินกูย้ืมภายในเวลาที่ก าหนด โดยน าเงินจากการด าเนินงานตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่สามารถ
ใชไ้ดเ้พิ่มเติม ทัง้นีบ้รษิัทฯค านึงถึงตน้ทนุในการกูย้ืม และหาแหล่งเงินทนุอื่นโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้                 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนทุน  ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 เท่ากบั 1.62 เท่า 1.74 เท่า และ 1.42 เท่าตามล าดบั ส าหรบัใน
ปี 2563 มีอตัราส่วนท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2562 เนื่องจากกลุ่มบรษิัทมีส่วนทนุลดลง 32.75 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิทั
ย่อยประเทศอินโดนีเซีย ปิดบริษัทในประเทศเวียดนาม และมีผลขาดทุนในปี 2563 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสั    
โคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้ ส่วนปี 2564 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลงเหลือ 1.42 เท่า เนื่องจากผล
ก าไรในปี 2564 จ านวน 111.08 ลา้นบาท และมีการเพิ่มทนุในระหว่างปี 2564 จึงท าใหส่้วนทนุเพิ่มขึน้ 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562, 2563 และ 2564 เท่ากบั 3.96% , ติดลบ 9.67และ 33.24%  ตามล าดบั  
เนื่องจากมีผลก าไรสทุธิในปี 2562 เท่ากบั 11.06 ลา้นบาท แต่ปี 2563 ผลประกอบการขาดทนุสทุธิ เท่ากบั 26.07 ลา้นบาท และปี 
2564 มีผลก าไรสทุธิ เท่ากบั 111.08 ลา้นบาท 
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ผลประกอบการปี 2562 และ ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิประมาณ 11.06  ล้านบาท และ  111.08 ล้านบาท 
ตามล าดบั  ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้, อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร อตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ และอัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน ในปี 2562 และ 2564 จึงดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2563  เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

4.2  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ตอ้งจับตามองอย่างใกลช้ิด
เนื่องจากภาวะความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ ์และสินคา้ส าเร็จรูปที่มีการ
ขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส ์การขนส่งถกูจ ากดัเสน้ทาง การขาดแคลนแรงงานจากการติดโรคหรือถกูกกัตวัของผูท้ี่มีความ
เส่ียงจะติดต่อโรค การถูกจ ากัดการเขา้ถึงแหล่งผลิตตน้ทางของสินคา้เนื่องจากถูกจ ากัดในบางพืน้ที่ ที่มีการระบาด 
ถึงแมว้่าหลายประเทศเริ่มกลบัมาเปิดประเทศไดอ้ีกครัง้ดว้ยปริมาณความตอ้งการสินคา้สงูเป็นประวตัิการณส่์งผลเชิง
บวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่ยงัมีความเส่ียงจากการกลายพนัธุ์ของเชือ้ไวรสัโคโร
นาอย่างต่อเนื่องเป็นตวัแปรกดดนัการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม 

2. ภาวะสงครามที่เกิดขึน้ในชว่งตน้ปี 2565 ส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของโลกและส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทย โดยขอ้มลูจากศูนยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจทีทีบีพบว่า ประเทศไทยมีการน าเขา้น า้มนัดิบจากรสัเซียในปี 2564 มีมลูค่า 
26,000 ลา้นบาท และคิดเป็นสดัส่วน 5% ของการน าเขา้น า้มนัดิบ ส่วนในกรณีของยูเครน ไทยน าเขา้ขา้วสาลีและถั่ว
เหลืองจากยูเครนเพื่อน ามาเป็นอาหารสัตว ์โดยในปี 2564 มีการน าเขา้ขา้วสาลีจากยูเครน 4,200 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วน 10% ของการน าเขา้ขา้วสาลีของประเทศไทย สถานการณค์วามไม่สงบระหว่างสองประเทศมีความเป็นไปไดท้ี่
จะทวีความรุนแรงต่อเนื่อง และขยายวงกวา้งเป็นความขดัแยง้ระหว่างภมูิภาค ดงันัน้ มีโอกาสที่ผลกระทบดา้นการคา้จะ
ขยายขอบเขตไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรป และส่งผลกระทบมายังประเทศไทยเช่นกัน  นอกจากนีปั้ญหาดา้นราคา
สินคา้ ที่มีแนวโนม้สงูขึน้จากปัญหาสินคา้ขาดแคลน ส่งผลใหร้าคาสินคา้หลายประเภทมีการปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญั ไม่ว่าจะเป็นสินคา้เกษตร สินคา้อตุสาหกรรม และสินคา้พลงังาน ทัง้นี ้ยงัส่งผลใหร้าคาน า้มนัในตลาดโลกเพิม่
สงูขึน้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนภายในประเทศที่มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้  

3. ส าหรบัแผนส่งเสริมการส่งออกในปี 2565 กระทรวงพาณิชยด์ าเนินกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน 
ไดแ้ก่ (1) เร่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการส่งออก และส่งเสริมแนวทางการส่งออกสินคา้ผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่าง
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์(รูปแบบไฮบรดิ) (2) การจดัเจรจาการคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์(OBM) และรว่มมือกบัแพลตฟอรม์
ออนไลน ์ทัง้ในและต่างประเทศ จดักิจกรรมส่งเสรมิการขายสินคา้ไทย (3) ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณป์ระเทศไทย (Trust 
Thailand) รวมถึงแบรนดสิ์นคา้ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ผ่านตรา Thailand Trust Mark (T Mark) เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น
สินคา้ไทย โดยเฉพาะสินคา้อาหาร (4) เจาะตลาดเมืองรอง โดยมีเป้าหมายขยายมูลค่าการคา้การลงทุน และเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินคา้ไทยใหม้ากขึน้ ซึ่งไดล้งนาม MOU หรือ Mini FTA กับเมืองและมณฑลของ
ประเทศเป้าหมายไปแลว้ และ (5) เรง่รดัการเจรจา FTA ที่คงคา้ง อาทิ ไทย-ปากีสถาน ไทย-ตรุกี ไทย-ศรีลงักา นอกจากนี ้
ยงัมี กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในปี 2565 เพิ่มเติม ไดแ้ก่ (1) การบุกตลาดเมืองรองในเมืองไห่หนาน โดยจะมีการจดั
งาน Top Thai Brand ซึ่งจะเป็นการยกทพัสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลกของไทยไปร่วมจดัแสดงในงาน Hainan Expo (2) 
การเจรจา FTA เพิ่มเติม เช่น ไทย-EU ไทย-EFTA ไทย-สหราชอาณาจกัร ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และอาเซียน-
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แคนาดา (3) การพัฒนาผูป้ระกอบการส่งออกในโครงการ Young Exporter from Local to Global เป็นตน้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มโอกาสทางการคา้ใหแ้ก่ผูส่้งออกไทย และท าใหไ้ทยบรรลเุป้าหมายการส่งออกในปีนีไ้ด  ้

4. ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) ที่มีผลบงัคบัวนัท่ี 
1 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา RCEP เป็นความตกลงการคา้เสรี (Free Trade Agreement - FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย โดยมี
สมาชิก 15 ประเทศ มีประชากรรวมกัน 2,300 ลา้นคน (30.2% ของประชากรโลก) GDP รวมมูลค่า 28.5 ลา้นลา้น
ดอลลารส์หรฐั (33.6% ของ GDP โลก) และมูลค่าการคา้รวม 10.7 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั (30.3% ของมูลค่าการคา้
ของโลก) จึงกลายเป็นความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคที่ใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยเหตุนีจ้ะใหก้ารคา้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกมีความสะดวกมากยิ่งขึน้ และ ช่วยส่งเสริมใหต้ลาดในกลุ่มสมาชิกมีความสนใจเพิ่มขึน้ ซึ่งจากการที่
ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเป็นหนึ่งในสมาชิกขอ้ตกลง RCEP นี ้ขอมลูจากศนูยว์ิจยักสิกรไทยพบว่า ประโยชนท์ี่ประเทศไทย
จะไดร้บัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัดว้ยกนั คือ  

4.1 ลดภาษีในบางกลุ่มสินคา้ แมว้่าเดิมไทยจะมีการเจรจา FTA (เขตการคา้เสรี) กับ ประเทศอาเซียนบา้งอยู่แลว้ 
แต่บางกลุ่มสินคา้ที่มีความอ่อนไหว และ อ่อนไหวสงู ยงัคงมีการจดัเก็บภาษีอยู่ ซึ่งภายใตก้ารเขา้รว่ม RCEP สินคา้
ดังกล่าวจ านวนมากจะถูกปรบัลดอัตราภาษีเหลือ 0 ในทันที หรือ บางรายการอาจจะทยอยลดเป็นขัน้บนัได เช่น 
สปัปะรด เม็ดพลาสติก จะไดร้บัประโยชนท์างภาษีมากกว่าขอ้ตกลงการคา้เดิม เป็นตน้  
4.2 ขยายโอกาสของสินคา้ขัน้กลาง หรือ สินคา้ที่ถกูผลิตออกมาเพื่อใชส้ าหรบัผลิตสินคา้ชนิดอื่น ๆ ในขัน้ตอนต่อไป
สินคา้ขั้นกลางของไทยที่เกาะติดห่วงโซ่การผลิตของประเทศที่ไม่เคยมี FTA ต่อกันอย่างจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และ 
นิวซีแลนด ์มีโอกาสขยายตวัมากขึน้ เช่น เคมีภณัฑบ์างประเภทท่ีส่งไปยงัเกาหลีใต ้ 
4.3 ผลบวกทางดา้นการลงทุน ไทยเขา้ห่วงโซ่การผลิตโลก สรา้งโอกาสรบัเม็ดเงินมหาศาลในกรอบความร่วมมือ
อย่าง RCEP ส่งผลใหไ้ทยไดเ้ขา้อยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลกในฝ่ังเอเชีย ท าใหไ้ทยมีโอกาสไดเ้ม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมต่อ
ยอดการผลิต ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในอนาคตต่อไปได ้เช่น เรื่องของการประกอบวงจร
พิมพ ์หรือ ยานยนต ์อย่างไรก็ตามการเปิดกวา้งขึน้นีก้็จะท าให้ไทยตอ้งเผชิญกับคู่แข่งที่เพิ่มขึน้ เช่น เวียดนาม 
ดงันัน้ภาครฐัอาจตอ้งเขา้มามีส่วนช่วยผลกัดนัใหไ้ทยไดก้า้วเขา้สู่การผลิตแห่งอนาคต เช่น การเร่งดงึดดูการลงทนุ
เชิงรุก เป็นตน้ 

4.3  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 ซึ่งตรวจสอบ
โดย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดแ้สดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไป และมีข้อมูลและ
เหตกุารณท์ี่เนน้ เก่ียวกบั 

1. การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายหนึ่งของ
บรษิัทดงักล่าว บรษิัทฯ จ าหน่ายเงินลงทนุทัง้จ านวนในราคาทนุโดยมีหุน้สามญัจ านวน 12,714,999 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ี
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ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562    บริษัทฯ ไดท้ า
สญัญาซือ้ขายหุน้และไดม้ีการโอนหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้รายดงักล่าวแลว้ ทัง้นี ้ในสญัญาซือ้ขายหุน้ไดร้ะบุใหผู้ซ้ือ้จ่าย
ช าระค่าหุน้เป็นเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้จ านวนสามฉบบัภายในระยะเวลาสามปีนบัจากวนัท าสญัญาโดยเริ่มช าระงวด
แรกวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดท้ าสญัญาจ าน าหุน้กับผูถื้อหุน้รายดงักล่าวเพื่อรบัจ าน าใบหุน้
ของบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ส าหรบัการค า้ประกนัการช าระหนีข้องผูซ้ือ้ บรษิัทฯ รบัรูข้าดทนุจาก
การจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวจ านวน 13 ลา้นบาท 
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 16 ลา้นบาท ใน
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีปัจจบุนั  

2. การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯไดท้ าสัญญาซือ้ขายหุน้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อจ าหน่ายเงินลงทุนในราคาทุน
โดยมีหุน้สามญั 599,999 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บาท บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระเงินจากการจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2562 โดยบรษิัทฯรบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นจ านวน 11 ลา้นบาทในงบก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีปัจจบุนั 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ซึ่งตรวจสอบ
โดย นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดแ้สดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีข้อมูลและ
เหตกุารณท์ี่เนน้ เก่ียวกบั 

1. ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ปัจจบุนัยงัมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจโลจิสติกสข์องกลุ่มบริษัทซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท  ในระหว่างปีปัจจุบันฝ่าย
บรหิารของกลุ่มบรษิัทตดัสินใจเลิกกิจการบรษิัทย่อยในประเทศเวียดนามและหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวบรษิัทย่อย
สองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยุดการรบัรูผ้ลขาดทุนและประเมินสถานการณ ์นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดใหก้ับผูถื้อหุน้อีกท่านหนึ่งของบริษัทย่อยเพื่อปรบัโครงสรา้งการ
บริหารกลุ่มบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นี ้ การเลิกกิจการ การหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวและการจ าหน่าย
เงินลงทุนของบริษัทย่อยมิไดม้ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากสัดส่วน
รายไดข้องบริษัทย่อยทัง้ส่ีแห่งส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 
ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง 

2. รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 ซึ่ง
ตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
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เฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตอ้งตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริการจัดการระบบ      
โลจิสติกส ์(Logistics Provider) ซึ่งไดแ้ก่ การวางแผน, การจดัการ รวมถึงการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้่ากระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ของลกูคา้จากตน้ทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ยระยะเวลาที่สัน้ที่สดุและดว้ยตน้ทุนที่ต  ่า
ที่สดุ โดยลกัษณะการใหบ้ริการของบริษัทสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ บริการรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ และ
บริการขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลาก – หางพ่วง และรถกระบะ (พิกอัป) โดย ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดโ้อน
ธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลาก – หางพ่วง ใหอ้ยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส 
เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั  

 ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ปล่ียนโครงสรา้งผู้ถือหุน้การบริหารงานของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค  อินเตอร ์        
โลจิสติกส ์จ ากัด มีผลท าใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ SSK กลายเป็นบริษัทย่อย และมีการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม 1 บริษัท 
คือ บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึ่งประกอบกิจการเป็นตวัแทนขนส่งสินคา้ทางทะเลใหส้ายการเดินเรือแห่งหนึ่ง 

 ในเดือนกุมภาพนัธ ์2561 บริษัทฯไดซ้ือ้หุน้ในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด เพิ่มจากผูถื้อหุน้รายหนึ่ง มีผลใหบ้ริษัทฯ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.80 และเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 1.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยายกิจการใน
ต่างประเทศ โดยในระหว่างปี บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ านวน 0.42 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 0.57 ลา้นเหรียญสิงคโปร  ์  
บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd.ไดล้งทุนในบริษัทย่อย ต่าง ๆ 6 บริษัทในระหว่างปี 2561 คือ NCL International 
Logistics USA Inc.  ในประเทศสหรฐัอเมรกิา, Qingdao National Container Line Co., Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co., Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte., Ltd. ในประเทศสิงคโปร,์ NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. ในประเทศ
เวียดนาม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบการเงินในปี 2561 จะแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 จะแสดงผลการด าเนินงานรวมของ
บรษิัท และ บรษิัทย่อย ดงักล่าว 

 เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากัด ทัง้จ านวน เนื่องจาก 
บรษิัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง และการด าเนินงานหลกัในส่วนที่เป็นตวัแทนมีรายได้
และผลการด าเนินงานนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัรายไดข้องกลุ่มบรษิัท ดงันัน้การจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิทั แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ากดั จึงไม่ไดม้ีผลกระทบต่อฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิัท และเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ จ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิทั 
เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากัด ทั้งจ านวน ส่งผลท าใหบ้ริษัทย่อยทั้งสองสิน้สุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนับตัง้แต่วนัที่
ดงักล่าว และบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte., Ltd.ไดล้งทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ NCL International Logistics 
Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ริ่มด าเนินการ 

 ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสัญญาที่ท ากับลูกคา้ซึ่งมีผล
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บงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบรษิัท 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ไดข้ยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ ท าให้รายไดล้ดลงอย่างมาก ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯตอ้งตัดสินใจเลิกกิจการบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนามและหยดุด าเนินกิจการชั่วคราวบรษิัทย่อยสองแห่งในประเทศจีนเพื่อหยดุการรบัรูผ้ลขาดทนุหากยงัด าเนินธุรกิจ
ต่อและประเมินสถานการณ ์นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียทัง้หมดใหก้ับผูถื้อหุน้อีก
ท่านหน่ึงของบรษิัทย่อยเพื่อปรบัโครงสรา้งการบรหิารกลุ่มบรษิทัใหม้ีประสิทธิภาพมาก ทัง้นี ้การเลิกกิจการ การหยดุด าเนินกิจการ
ชั่วคราวและการจ าหน่ายเงินลงทนุของบรษิัทย่อยมิไดม้ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของกลุ่มบรษิัท เนื่องจาก
สัดส่วนรายไดข้องบริษัทย่อยทั้งส่ีแห่งส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของ
รายไดร้วมของกลุ่มบรษิัท  

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินท่ีมรีอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทยีม
กับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปรบัผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรบัปรุง
กบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดแ้สดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 
เนื่องจากการน ามาตรฐานเหล่านีม้าถือปฏิบตัิไวแ้ลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 5/2564 มีมติอนุมตัิการลงทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทจ ากัด 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บริษัทเพื่อสนบัสนุนวิจยัและพฒันาการปลกู สกัด จ าหน่าย และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกญัชงและ
กัญชา ทั้งนีเ้มื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกา ดีไซน ์จ ากัด (มหาชน) ไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ “บริษัท 
สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั” โดยบรษิัทฯมีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท และถือเป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯนบัตัง้แต่วนัท่ีดงักล่าว 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563, และ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย ์                         
สินทรพัยห์มนุเวียน                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  40.86 5.03 50.42 6.65  147.78  14.04 14.15 2.24 11.71 1.76  72.36   8.34  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น – กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 6.70 0.82 6.58 0.87  13.28  1.26 15.25 2.42 7.81 1.18  15.48   1.78  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น – กิจการอ่ืน 296.72 36.52 205.68 27.15  382.81  36.37 121.02 19.20 96.93 14.61  213.55   24.60  
ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยเงินลงทนุที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 31.15 3.83 40.40 5.33  38.72  3.68 31.15 4.94 40.40 6.09  38.72   4.46  
สินคา้คงเหลือ 3.23 0.40 4.34 0.57  9.08  0.86 - - - -  -     -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - -  -    - - - - -  -     -    
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 5.51 0.68 4.83 0.64  10.14  0.96 4.84 0.77 4.45 0.67  4.21   0.48  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 384.17 47.28 312.25 41.21  601.80  57.18 186.41 29.57 161.30 24.31  344.32   39.66  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
เงินฝากที่ติดภาระค า้ประกนั  86.96   10.70   96.52   12.74   97.22   9.24   78.58   12.46   87.33   13.16   87.58   10.09  
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  6.26   0.77   6.80   0.90   7.95   0.76   5.10   0.81   5.10   0.77   5.10   0.59  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -     -     -     -     -     -     91.22   14.47   124.12   18.71   134.32   15.47  
ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ-สทุธิจากที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  83.38   10.26   39.26   5.18   -     -     83.38   13.22   39.26   5.92   -     -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -     -     -     -     -     -     -     -     20.00   3.01   20.00   2.30  
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  11.89   1.46   71.12   9.39   69.79   6.63   11.89   1.89   71.12   10.72   69.79   8.04  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 182.24   22.43   121.40   16.02   178.83   16.99   147.05   23.32   87.73   13.22   148.13   17.06  
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้  -     -     61.89   8.17   50.55   4.80   -     -     46.56   7.02   40.01   4.61  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  29.48   3.63   24.35   3.21   26.83   2.55   3.89   0.62   0.95   0.14   2.90   0.33  
ค่าความนิยม  2.25   0.28   2.25   0.30   2.25   0.21   -     -     -     -     -     -    
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย  14.32   1.76   14.08   1.86   10.19   0.97   14.32   2.27   14.08   2.12   10.19   1.17  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  6.12   0.75   5.84   0.77   5.26   0.50   5.70   0.90   4.50   0.68   4.32   0.50  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  5.48   0.67   1.93   0.25   1.84   0.17   2.92   0.46   1.46   0.22   1.41   0.16  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428.37   52.72   445.44   58.79   450.73   42.82   444.05   70.43   502.21   75.69   523.76   60.34  
รวมสินทรัพย ์ 812.54  100.00   757.69   100.00   1,052.53   100.00   630.46   100.00   663.51   100.00   868.08   100.00  
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                  
หนีส้ินหมนุเวียน                
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 228.19   28.08   190.54   25.15   195.01   18.53   201.28   31.93   165.48   24.94   190.00   21.89  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  1.93   0.24   0.43   0.06   3.76   0.36   6.97   1.11   1.56   0.24   12.11   1.40  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 198.63   24.45   126.19   16.65   239.16   22.72   73.34   11.63   50.07   7.55   123.21   14.19  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  20.00   2.46   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  4.59   0.56   -     -     -     -     4.54   0.72   -     -     -     -    
หนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -     -     21.78   2.87   16.12   1.53   -     -     10.29   1.55   8.77   1.01  
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -     -     15.15   2.00   24.42   2.32   -     -     15.15   2.28   24.42   2.81  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  6.32   0.78   9.09   1.20   22.85   2.17   3.51   0.56   5.38   0.81   7.35   0.85  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 459.66   56.57   363.17   47.93   501.34   47.63   289.63   45.94   247.94   37.37   365.86   42.15  
หนีส้ินไม่หมนุเวียน             
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  28.90   3.56   38.69   5.11   30.42   2.89   28.84   4.57   33.82   5.10   26.26   3.03  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  -     -     63.14   8.33   68.65   6.52   -     -     63.14   9.52   68.65   7.91  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  10.53   1.30   13.04   1.72   15.52   1.47   10.16   1.61   12.36   1.86   15.17   1.75  
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี  0.34   0.04   0.30   0.04   0.29   0.03   -     -     -     -     -     -    
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  3.53   0.43   2.52   0.33   1.14   0.11   3.53   0.56   2.52   0.38   1.14   0.13  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  43.30   5.33   117.68   15.53   116.02   11.02   42.53   6.75   111.84   16.86   111.23   12.81  
รวมหนี้สิน 502.96   61.90   480.86   63.46   617.36   58.65   332.16   52.69   359.78   54.22   477.09   54.96  
ส่วนของผูถ้ือหุน้                     
ทนุเรือนหุน้                     
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 113.54 13.97 113.54 14.98  116.54   11.07  113.54 18.01 113.54 17.11  116.54   13.42  
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 170.63   21.00   170.63   22.52   207.83   19.75   170.63   27.06   170.63   25.72   207.83   23.94  
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม             
     จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย  11.05   1.36   11.35   1.50   12.48   1.19   11.05   1.75   11.35   1.71   12.48   1.44  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (6.15)  (0.76)  (36.08)  (4.76)  73.90   7.02   3.08   0.49   8.21   1.24   54.15   6.24  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  (4.36)  (0.54)  (4.73)  (0.62)  2.92   0.28   -     -     -     -     -     -    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย  24.87   3.06   22.11   2.92   21.51   2.04   -     -     -     -     -     -    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 309.58   38.10   276.83   36.54   435.17   41.35   298.30   47.31   303.73   45.78   390.99   45.04  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 812.54  100.00   757.69   100.00   1,052.53   100.00   630.46   100.00   663.51   100.00   868.08   100.00  
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทุน                        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  1,153.01   90.79   780.76   88.33   1,802.47   95.23   654.27   100.00   544.18   100.00   1,225.97   100.00  
รายไดจ้ากการขาย  117.01   9.21   103.18   11.67   90.33   4.77   -     -     -     -     -     -    
ตน้ทนุบริการ  (924.20)  (72.77)  (638.24)  (72.20)  (1,496.20)  (79.05)  (510.42)  (78.01)  (431.85)  (79.36)  (1,044.40)  (85.19) 
ตน้ทนุขาย  (89.30)  (7.03)  (73.37)  (8.30)  (66.65)  (3.52)  -     -     -     -     -     -    
ก าไรข้ันต้น  256.52   20.20   172.34   19.50   329.96   17.43   143.85   21.99   112.33   20.64   181.57   14.81  
รายไดอ่ื้น  36.79   2.90   33.21   3.76   31.09   1.64   13.03   1.99   30.07   5.53   37.70   3.08  
ค่าใชจ้่ายในการขาย  (51.66)  (4.07)  (31.19)  (3.53)  (33.45)  (1.77)  (34.03)  (5.20)  (16.69)  (3.07)  (22.18)  (1.81) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (223.48)  (17.60)  (190.11)  (21.51)  (193.25)  (10.21)  (133.17)  (20.35)  (112.60)  (20.69)  (133.97)  (10.93) 
ก าไรจากการด าเนินงาน  18.17   1.43   (15.75)  (1.78)  134.35   7.10   (10.31)  (1.58)  13.11   2.41   63.13   5.15  
รายไดท้างการเงิน  2.07   0.16   7.84   0.89   4.62   0.24   2.49   0.38   8.45   1.55   5.57   0.45  
ตน้ทนุทางการเงิน  (12.68)  (1.00)  (13.06)  (1.48)  (12.21)  (0.65)  (7.48)  (1.14)  (10.72)  (1.97)  (10.90)  (0.89) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในบริษัทรว่ม  1.08   0.09   1.57   0.18   2.65   0.14   -     -     -     -     -     -    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  8.63   0.68   (19.40)  (2.19)  129.41   6.84   (15.30)  (2.34)  10.85   1.99   57.80   4.71  
ภาษีเงินได ้  3.04   0.24   (4.83)  (0.55)  (16.68)  (0.88)  2.45   0.37   (2.47)  (0.45)  (10.74)  (0.88) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  11.67   0.92   (24.23)  (2.74)  112.73   5.96   (12.85)  (1.96)  8.38   1.54   47.06   3.84  
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน  (2.16)  (0.17)  (0.53)  (0.06)  7.67   0.41   -     -     (0.16)  (0.03)  -     -    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  9.51   0.75   (24.76)  (2.80)  120.40   6.36   (12.85)  (1.96)  8.22   1.51   47.06   3.84  
การแบ่งปันขาดทุน             
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 11.06  (26.07)  111.08  (12.85)  8.38  47.06  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0.61  1.84  1.65  -  -  -  
 11.67  (24.23)  112.73  -  -  -  
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 8.89  (26.60)  118.74  (12.85)  8.22  47.06  
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 0.62  1.84  1.65  -  -  -  
 9.51  (24.76)  120.40  -  -  -  
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสว่นที่เป็นของบริษัท (0.024)  (0.057)  0.244  (0.028)  0.018  0.103  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หน่วย : หุน้) 454.15  454.15  466.15  454.15  454.15  466.15  

 



 

หนา้ | 79 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 

 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษีเงินได ้  8.63   (19.40)  129.41  (15.30)  10.85   57.80  
รายการปรบัปรุง       
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบัรายการ)  (0.47)  0.71   1.92   (0.25)  (2.03)  3.72  
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่าย  -     0.15   0.13   -     0.15   0.13  
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้  0.05   (0.04)  (0.53)  (0.25)  0.27   (0.37) 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยร์อการขาย  (1.96)  -     -     -     -     -    
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์  1.20   0.67   (0.08)  0.09   0.67   (0.08) 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรพัย ์  1.38   -     -     -     -     -    
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า  -     -     (0.06)  -     -     (0.06) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรพัยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน  6.07   -     -     -     -     -    
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์สว่นปรบัปรุงอาคารและ
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

 -     0.67   0.23   -     -     0.23  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย  23.98   34.96   39.43   5.94   16.25   20.20  
ตดัจ าหน่ายหนีส้ญู  -     -     1.72   -     -     1.72  
ตน้ทนุในการท ารายการตดัจ าหน่าย  -     0.09   0.12   -     0.09   0.12  
ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ  0.01   0.01   0.01   -     -     -    
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย  0.13   0.13   0.13   0.13   0.13   0.13  
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  5.25   3.30   2.95   4.61   3.00   2.81  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย  (27.18)  (0.27)  -     13.29   -     -    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  (1.08)  (1.57)  (2.65)  -     -     -    
เงินปันผลรบั  -     -     -     (1.41)  (1.03)  (4.03) 
รายไดท้างการเงิน  (2.07)  (7.84)  (4.62)  (2.49)  (8.45)  (5.57) 
ตน้ทนุทางการเงิน  12.68   13.06   12.21   7.48   10.72   10.90  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย ์  26.62   24.63   180.32   11.84   30.62   87.65  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (136.03) 75.84 (187.08) (18.07) 29.44  (129.40) 
สินคา้คงเหลือ 0.35 (1.11)  (4.74) - -  -    
สินทรพัยอ่ื์น 2.28 3.11  (5.35) (0.18) 3.08  0.16  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 124.91 (67.02)  115.87  25.39 (28.38)  78.09  
หนีส้ินอ่ืน (2.50) 2.65  11.06  0.40 (0.35)  (0.74) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 15.63 38.10  110.07  19.38 34.41  35.75  
เงินสดรบัดอกเบีย้ 1.58 0.89  0.33  1.34 0.76  0.27  
เงินสดรบัภาษีเงินได ้ 1.99 5.05  3.76  - 5.05  3.76  
จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  -     (1.00)  (0.44)  -     (1.00)  -    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (9.15) (8.49)  (14.73) (6.92) (5.49)  (9.22) 
เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 10.05 35.55  98.99  13.80 34.73  30.56  
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 18.00 -  -    18.00 -  -    
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณ ์ (5.57) (5.07)  (28.43) (16.11) (1.93)  (27.45) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 2.77 0.94  0.34  3.25 0.94  0.34  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1.55) (0.12)  (1.99) (0.78) -  (1.99) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 1.70  -    - 1.70  -    
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - -  -    - (20.00)  -    
เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - -  -    (29.35) (32.90)  (5.00) 
เงินสดรบัจากการซือ้เงินลงทนุในบริษทัย่อย - -  -    - -  -    
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 7.68 -  -    6.00 -  -    
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (3.16) (0.60)  -    - -  1.00  
เงินสดรบัดอกเบีย้ - -  -    0.71 0.74  2.53  
เงินสดรบัจากเงินปันผล 1.41 1.03  1.49  1.41 1.03  1.49  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนงานธุรกิจ (25.00) -  -    - -  -    
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั (2.41) (9.56)  (0.70) (2.42) (8.75)  (0.26) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (7.83) (11.68) (29.29) (19.29) (59.17) (29.34) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 53.76 (37.65)  4.47  31.82 (35.79)  24.52  
เงินสดจ่ายคืนทนุใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (14.28) -  -    - -  -    
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 1.31 (20.00)  -    - -  -    
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (สทุธิจากตน้ทนุในการท ารายการ) - 89.72  30.00  - 89.72  30.00  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (5.99) (11.52)  (15.35) (3.60) (11.52)  (15.35) 
เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า (12.56) (21.50)  (23.19) (1.67) (9.66)  (9.45) 
เงินปันผลจ่าย (3.04) -  -    (3.04) -  -    
เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (13.16) (13.22)  (11.82) (7.54) (10.75)  (10.51) 
เงินสดรบัค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ - -  40.20  - -  40.20  
เงินสดจ่ายเงินปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย - -  (2.27) - -  -    
เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.04 (14.17) 22.04 15.97 22.00 59.41 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1.60) (0.32)  5.51  - -  -    
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน (0.21) 0.18  0.10  - -  -    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6.45 9.56  97.36  10.48 (2.44)  60.65  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 34.41 40.86  50.43  3.67 14.15  11.71  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 40.86 50.42  147.78  14.15 11.71  72.36  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.86  1.20  0.64 0.65  0.94  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.83 0.85  1.18  0.64 0.65  0.94  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.02 0.09  0.20  0.05 0.13  0.08  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้(เท่า) 4.87 4.74 7.09  5.79 6.46 9.09  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 74.94 76.94 51.51  63.05 56.48  40.14  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 7.40 8.46  11.27  8.53 10.08  14.08  
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 49.29 43.15  32.39  42.81 36.22  25.93  
วงจรเงินสด (วนั) 25.65 33.78  21.97  20.24 20.26  18.33  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.20 19.50  17.43  21.99 20.64  14.81  
อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (%) 1.52 (1.60)  7.24  (1.58) 2.41  5.15  
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (ขาดทนุ) (%) 52.20 (250.71)  72.26  (133.80) 264.87  48.41  
 อตัราก าไรสทุธิ (%) 0.87 (2.95)  5.87  (1.96) 1.54  3.84  
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 3.96 (9.67)  33.24  (4.20) 2.78  13.55  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 1.43 (3.32)  12.27  (2.16) 1.29  6.15  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 13.36 6.72  106.48  (6.00) 20.84  57.03  
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 1.69 1.17  2.13  1.13 0.89  1.65  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 1.62 1.74  1.42  1.11 1.18  1.22  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 1.51 (0.53)  12.23  (1.05) 2.00  6.30  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.61 0.97  2.11  1.77 1.76  0.94  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.64 0.00 0.00    0.64 0.00  0.00    
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5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

5.1  ข้อมูลทั่วไป  

      ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

NCL International Logistics Public Company Limited  
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : NCL 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107556000434 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารจดัการโลจิสติกสค์รบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศ และ
ใหบ้รกิารขนส่งในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 134,667,731.00 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  : 132,058,498.25 บาท 
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด :  528,233,993 หุน้  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  : 0.25 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์   :  02-4737300 
โทรสาร   :  02-4737374 
เว็บไซต ์   :  www.nclthailand.com 
เลขานกุารบรษิัท   :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ต่อ 300 
    อีเมล ์ : atcharaporn.y@nclthailand.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์  :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ต่อ 300  
    อีเมล ์ : IR@nclthailand.com 
 

http://www.nclthailand.com/
mailto:atcharaporn.y@nclthailand.com
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ชื่อและสถานทีต่ั้งของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการ

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

ใหบ้ริการจดัการระบบ 
โลจิสติกส ์

4,328,740 
เหรียญดอลล่าร์

สิงคโปร ์

4,328,740 
เหรียญดอลล่าร์

สิงคโปร ์

100 

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด  จ ากดั 
13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคลูดั ต าบลบางม่วง อ าเภอบาง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 

ผลิตน า้ยาลา้งไตและ
จ าหน่ายอปุกรณท์ี่

เกี่ยวขอ้ง 

40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 52.80 

บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 
56/9 ชัน้ที่ 3 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระ
เจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

วิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากกญัชง

และกญัชา 

20 ลา้นบาท - 51 

บริษัทร่วม 
บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
3656/66-68 ชัน้ 20 อาคารกรีนทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวง
คลองตนั เขตคลองเตย กทม. 10110 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศทาง

ทะเล 

10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 51 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE., LTD. 
NCL International Logistics USA Inc. 
2438 SAN GABRIEL BLVED STE A, ROSEMEAD, CA 
91770 

FREIGHT 
FORWARDING 

130,000    
เหรียญดอลล่าร์

สหรฐั 

130,000    
เหรียญดอลล่าร์

สหรฐั 

100 

Qingdao National Container Line Co., Ltd. 
Room No.2118, Floor 21, No.9 Fu zhou nan Road, Shinan 
District 266000 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ  

 

5,000,000 หยวน 750,433 หยวน 100 

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 
Room 1203, 12th Floor, 50th Dalai Street, Haishu District, 
Ningbo City, Zhejiang Province 315000 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ  

5,000,000 หยวน 1,364,030 หยวน 100 

LG Container Line Pte., Ltd. 
140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @PAYA LEBAR  
SINGAPORE (409015) 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ  

2,690,000 
เหรียญดอลล่าร์

สิงคโปร ์

2,690,000 
เหรียญดอลล่าร์

สิงคโปร ์

100 
 

NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited 
96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi 
Minh City, Vietnam  

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ 

2,500,000,000 
ดองเวียดนาม 

2,500,000,000 
ดองเวียดนาม 

49 
 

NCL International Logistics Private Limited 
504, Mangla Tower, Off.P.K. Road, Mulund West, 
MUMBAI, Mumbai City, Maharshtra, India, 400080 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศ 

5,000,000                    
รูปีอินเดีย 

286,000                    
รูปีอินเดีย 

100 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุน้สามญั  บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภิเษกแขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :0 2009-9000 
โทรสาร  : 0 2009-9991   

ผูส้อบบญัชี  บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย          
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2264-9090 
โทรสาร : 0-2264-0789 – 90 

ที่ปรกึษากฎหมาย ส านกังานกฎหมายธนทรพัย ์ 
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์ : 02-4343132 
โทรสาร  : 02-4343133 

5.2  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบในดา้นลบต่อ
สินทรพัย ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจ
ของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท อย่างมีนยัส าคญั รวมถึงคดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท 
  



 

หนา้ | 85 

  



 

หนา้ | 86 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท  าใหบ้รษิัทมีระบบการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วน
ส าคญัในการส่งเสริมกิจการของบริษัทใหม้ีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้  ผู้
ลงทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและส่งเสรมิใหเ้กิดความยั่งยืนของบรษิัทฯ 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการ (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก าหนดใหม้ีนโยบายก ากับดูแล
กิจการ และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ อย่างเป็นลายลักษณอ์กัษร คณะกรรมการบริษัทเป็นผูผ้ลกัดนัและก ากบัให้
เกิดการน าไปใชป้ฏิบตัิในกระบวนการท างานโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไดป้ฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และ
ยึดถือปฏิบตัิตัง้แต่ปี 2557 และไดท้ าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูม้ี ส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัทราบ  

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 
ไดม้ีการทบทวนผ่านที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาทบทวนคู่มือนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงนโยบายและขอ้พึงปฏิบตัิต่าง ๆ ใหค้ลอบคลมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สิทธ์ิของผูถื้อหุน้  
2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานดงันี ้ 

1) คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และ พนกังานทกุคน จะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรบัผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและยึดมั่นในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจของบรษิัท มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

2) คณะกรรมการบรษิัท มีบทบาทส าคญัรว่มกบัผูบ้รหิารในการก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์นโยบาย และเป้าหมายธุรกิจ
ของบรษิัท รวมถึงการวางแนวทางในการบรหิารจดัการและด าเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวงั รอบคอบ 
และ ถกูตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
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4) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน จะยึดความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน พรอ้มทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันการตดัสินใจ หรือการกระท าใด ๆ ที่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

5) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ยุติธรรม 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

6) ด าเนินการใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าระบบบญัชี
และรายงานทางการเงินถกูตอ้งและเชื่อถือได ้

7) ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ส่งเสริมและปลกูจิตส านึกใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรอย่างต่อเนื่อง 

8) ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน อย่างถูกตอ้ง 
เพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท ไดร้บัสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและเท่าเทียมกนั อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

9) ด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น รวมถึงมีการควบคมุดแูลอย่างต่อเนื่อง 
10) ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และน าไปสู่การ

พฒันาอย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัท ฯ 
รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยเพิ่มเติมเรื่องการใหข้อ้มลูการกระท าผิดและการทุจริต การฝ่าฝืน หรือ
การไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรม วิธีการแจง้เบาะแส ใหข้อ้มลู และมาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้หข้อ้มลู ผูร้ายงาน ผู้
รอ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานขอ้มลูดงักล่าว  

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามสามารถ ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้รรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์และภาพรวมขององคก์ร มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงาน และ งบประมาณประจ าปี ของบริษัทฯ โดย
มอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูน้  าเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพื่อใหเ้กิด
ความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงก ากับดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลใหม้ีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวนอย่างนอ้ย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกิจการต่าง ๆ ของบรษิัท เพื่อใหด้  าเนินไปอย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อ
หุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  โดยให้ประกอบด้วย
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ ์ความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ ยึด
มั่นในคณุธรรมและความซื่อสตัย ์โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะดา้นอื่น ๆ  

ปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซึ่งโครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะช่วยท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง  ต่าง ๆ  
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ  
- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- คณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อใหม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบรษิัทอาจสรรหาคณะอนกุรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมายเพื่อ
แบ่งเบาภาระการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิัท 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงประโยชนใ์นความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยั
หน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการท างานของคณะกรรมการบรษิัท 

 ทั้งนี ้ความหลากหลายนั้นไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณใ์น
วิชาชีพ ทกัษะและความรู ้ดงันัน้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิัทจะอยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถ
และใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกซึ่งไดค้  านึงถึงผลประโยชนข์องความหลากหลายมาประกอบดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุ
กบัจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกครัง้ 

ส าหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ไดใ้นกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็น
กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
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บริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัิของบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระอย่างแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัทโดย
ความเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ซึ่งบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระ
มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในครัง้แรก และหาก
บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสามารถท าได ้แต่ตอ้งมีการ
พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลและชีแ้จงถึงความจ าเป็นดงักล่าวประกอบ โดยในปี 2564 ไม่มีกรรมการอิสระคนใด ด ารงต าแหน่งเกนิ 
9 ปี 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในหนา้ที่ความรบัผิดชอบ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหนา้ที่ของประธานกรรมการ และกรรมการ
ใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจอย่างไม่จ ากดั  โดยแยกบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

     ประธานกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการบริษัทรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร
จดัการใหเ้ป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุดว้ย
ความซื่อสัตยส์ุจริต และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคัญ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบาย 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และ
ผูถื้อหุน้โดยรวม 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทฯ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีการจดัประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ 
เพื่อสามารถติดตามการดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่าง
นอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยเลขานุการบริษัทไดจ้ดัท าปฏิทินการประชุมประจ าปีส่งใหค้ณะกรรมการบริษัททราบล่วงหนา้ ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อใหก้รรมการไดจ้ดัสรรเวลาและลงตารางประชุมล่วงหนา้ ทัง้นี ้ ไม่รวมการประชมุวาระพิเศษ บริษัทฯ จะ
น าส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อน
การประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีรอ้งขอ 
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 ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะ
ครบองคป์ระชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได ้และกรรมการทุกคนตอ้งมีสดัส่วนของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี และเฉล่ียรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัในรอบปี 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณอ์ักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษิัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมกันเองตามความเหมาะสม 
หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมในการประชมุ เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทัง้ที่
เก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น กลยทุธก์ารบรหิารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยนื หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู่ในความสนใจ และแจง้ผล
การประชมุใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบดว้ย  ซึ่งในปี 2564 นี ้ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุ 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอส าหรบัการรกัษา
กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณา ประกอบดว้ย 
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทจะตอ้งผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ส าหรบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิัทก าหนดไว ้โดยจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่  ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดการใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท ฯ งบ
การเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักล่าว
จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรบัทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบัและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลใหม้ี การเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยจดัใหม้ีการประเมินเป็น 
3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารสูงสุด 
(CEO) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีที่
ผ่านมา เพื่อใหน้ ามาแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยไดใ้ช้แนวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ามาปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยการประเมินแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
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5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่ โดยหลกัสตูรที่กรรมการบรษิัทควรเขา้รว่มอบรม อย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ซึ่งไดแ้ก่ หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลกัสตูร Audit 
Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานก ากับดูและที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการเพื่อแจง้หลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์
มาพฒันาบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทที่เขา้อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน โดยผ่าน
การอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลกัสตูรดงักลา่ว
จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

ทัง้นี ้ในปี 2564 มีกรรมการเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของกรรมการในการบริหารงาน
ใหม้ีประสิทธิภาพดงันี ้

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดเ้ขา้รว่มอบรม 

-  การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 ประจ าปีการศกึษา 2563 – 2564 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังคงก าหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 1 คนจะตอ้งเขา้ร่วมอบรมเพื่อ
พฒันา เพิ่มพนู ความรูค้วามเขา้ใจและบทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็น
ผูด้  าเนินการจดัเตรียมขอ้มลูบริษัทฯ รายงานประจ าปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสร้างองคก์ร คู่มือกรรมการและ
ก าหนดการประชุม และขอ้มูลที่จ  าเป็นอื่นๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมการใหม่รบัทราบถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ 
เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง  

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและขอ้แนะน าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึง
ไดก้ าหนดนโยบายการจ ากดัจ านวนการไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ของกรรมการได้
จ านวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจุบนักรรมการบริษัททัง้ 8 ท่าน ไม่มีคนใดด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน  5 

แห่ง  
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถ
รบัต าแหน่งที่บรษิัทอื่นไดต้ามความจ าเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบรษิัท หรือผูม้ีอ  านาจอนมุตัิก่อน 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบรหิารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญั
ของการสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป โดยไดร้ะบุ
ตวับคุคลที่จะท าหนา้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สามารถท าหนา้ที่แทน หรือไม่สามารถรบัหนา้ที่ไดท้นัที บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี
ระบบพัฒนาบุคลากรในล าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอ้ม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี ้เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นใหน้กั
ลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังานว่าในการด าเนินงานของบรษิัทฯ จะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเรื่องการรายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อความ
โปรง่ใสและป้องกนัปัญหาที่อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

-  กรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครวัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้งจดัท าและจดัส่ง
รายงานการมีส่วนไดเ้สียให้กับบริษัทฯ โดยที่กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียนบัตัง้แต่วนัที่
เขา้ด ารงต าแหน่ง 

-  คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการทบทวนรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว เป็นประจ าทกุปี 

-  กรรมการหรือผูบ้ริหารมีหนา้ที่จดัท าและรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

-  คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชน
จ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มี
ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมดา้นอื่น ๆ ประกอบกนั รวมถึงพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ประกอบ
กับทิศทางกลยุทธข์องบริษัทฯ ที่จะด าเนินไป เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้ง จากนัน้ จะน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทต่อไป  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสามคน โดยมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี
ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการ
ท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบั
สินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การให้
สินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระ
หนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี ้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ
สังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเ ป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
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ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ ไม่มีความสมัพนัธอ์ื่นใด 
อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมนุเวียนกนัออกตามวาระ คราว
ละ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เมื่อครบก าหนดตามวาระ กรรมการอาจไดร้บัการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได ้และสามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งได ้ทัง้นี ้การด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว กรรมการอิสระจะสามารถด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนบัจากวนัท่ีด ารงต าแหน่งและ
บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว  ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่มีกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ด ารงต าแหน่ง
เกิน 9 ปี  

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวฒุิ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสยัทศัน ์ภาวะผูน้  า เป็นผูม้ี
คณุธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ทัง้นี ้องคป์ระกอบและการสรร
หา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคญัได ้ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
2) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
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(1) ใหผู้ถื้อหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม  

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปี
หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

4) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5) ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4)  ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถึงบรษิัท 

7) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอชื่อกรรมการเขา้มาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่ง 
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การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/
หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ย 1 
คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ก าหนดและวางกลยุทธใ์นการ
บริหารความเส่ียงโดยรวม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังมีหนา้ที่ในการพัฒนาและทบทวนระบบการ
จัดการและบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลือกตัง้จาก
คณะกรรมการอิสระ และ ผูบ้ริหาร จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อมีความอิสระในการสรรหากรรมการและก าหนด
ค่าตอบแทน ที่เหมาะสมใหก้บับรษิัท และใหก้รรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเลือกตัง้จากคณะกรรมการ
อิสระ จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายและวางหลกัเกณฑใ์นการเสรมิสรา้งใหบ้รษิัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีอย่างเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลมุทั้งองคก์ร โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได ้สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และใหก้รรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากคณะกรรมการ และ/หรือ 
ผู้บริหารจ านวนหนึ่งตามที่ เห็นสมควร และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 
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การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บริหารคณะกรรมการบริหารจะท าการคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด และไดจ้ัดท า
นโยบายการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่น ๆ เพื่อใชใ้นการกบัดแูลบรษิัทดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิัทมี
กลไกในการก ากับดูแลที่ท  าสามารถควบคุมดแูลการจดัการ และรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัท
รว่มอื่น ๆ เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง  

- การส่งบคุคลเขา้ที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยตวัแทนของบรษิัทจะตอ้ง
เป็นบคุคลซึ่งปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่ม อื่นๆ ดงักล่าว 

- ตวัแทนของบรษิัทฯ จะคอยก ากบัดแูลใหบ้รษิัทย่อย บริษัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่นๆ ปฏิบตัิตามระเบียบและกฎเกณฑ ์ซึ่ง
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของธุรกิจ นอกจากนีต้วัแทนจะตอ้งดูแลให้
บริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหรือการท ารายการส าคญัอื่น
ใดของบรษิัทดงักล่าวใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ 

- การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน รวมถึงการท ารายการส าคัญให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

นโยบายการลงทุนและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้การร่วมทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และการเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายใน
การเขา้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 

2. ธุรกิจที่จะเขา้รว่มลงทนุจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือ
แนวราบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรา้งเสถียรภาพของบรษิัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเขา้ลงทุนจะตอ้งผ่านการวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของธุรกิจที่จะเขา้ไปลงทุน แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในอนาคต 

4. การเขา้ลงทนุจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อใหส้ามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนิน

ธุรกิจของบรษิัทท่ีเขา้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บรษิัทฯ จะทบทวนการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบรษิัทฯ ในแต่ละ

ขณะ 
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7. การลงทนุจะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 
พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ากับดแูลบริษัทที่เขา้ไปลงทนุดว้ยการส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/
หรือ บรษิัทรว่มที่บรษิัทฯ เขา้ไปรว่มลงทนุ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยตวัแทนของบรษิัทฯ จะตอ้งเป็นบคุคลซึ่งปราศจาก
ผลประโยชนข์ัดแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เขา้ไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทฯ 
จะตอ้งก ากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าว ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มนัน้ ๆ ทัง้นี ้เริ่มใชต้ัง้แต่
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2559 

6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  
โดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยท าหนา้ที่ดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม 
รวมถึงส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ทกุกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไร
ของบริษัทฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และเรื่องที่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ ยงัไดด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นบัตัง้แต่
วนัท่ีสิน้รอบบญัชีของบรษิัทฯ และหากมีความจ าเป็นเรง่ด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ซึ่งจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ได้
เป็นกรณีไป 

1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ล่วงหนา้ โดยมีระยะเวลาใหพ้ิจารณาเสนอไดอ้ย่างนอ้ย 30 วนั บริษัทไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
เสนอตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดต้ัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้เมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฎ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวแต่อย่างใด 

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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2) จัดท าและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พรอ้มทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ขอ้มลูส าคญัและจ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็น
ของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และระบวุิธีการมอบฉนัทะใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ระบ ุวนั เวลา สถานท่ี 
และแผนที่แสดงสถานที่ประชมุ ซึ่งในหนงัสือเชิญประชมุจะแจง้รายละเอียดของเอกสารที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงใน
วนัประชมุเพื่อรกัษาสิทธิในการเขา้ประชมุโดยจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และกรณีมีรายการไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น หรือรายการเก่ียวโยง หรือขอ
เพิกถอนหลักทรพัย ์การเสนอขายหลักทรพัย ์ต่อกรรมการและพนักงาน การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่าใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั เพิ่มทนุ หรือลดทนุ ตอ้งส่งจดหมายเชิญใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุที่เก่ียวขอ้งอย่าง
ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งประกาศลงใน
หนังสือพิมพฉ์บับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุบนเว็บไซต ์โดย
ที่ฉบบัภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั และฉบบัภาษาองักฤษ เผยแพร่ล่วงหนา้
ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ
ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ส าหรบัใหผู้้
ถือหุน้เตรียมตวัมาเขา้รว่มประชมุก่อนไดร้บัเอกสารการประชมุดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการแจง้ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ดว้ย 

3) ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชมุจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องผู้
ถือหุน้และจะส่งหนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชมุผู้
ถือหุน้ล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสาร 

4) เพิ่มช่องทางในการรบัทราบขอ้มลูและข่าวสารของผูถื้อหุน้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ โดยแสดงขอ้มลูและข่าวสารตา่งๆ 
ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเฉพาะหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ดาวโหลดข้อมูลวาระการประชุมไดอ้ย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปเอกสารจรงิจากบรษิัทฯ  

5) บรษิัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมีสิทธิเขา้
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ วิสามญัผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชมุ 

6) หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคล
ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ผูร้บั
มอบฉันทะที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทุกประการ ทัง้นี ้  บริษัทฯ 
ไดท้ าการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนงัสือมอบฉนัทะของบรษิัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ใหม้ีโอกาสเลือก
มอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงอีกดว้ย 

7) ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกับกฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม รวมถึง
วิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค  าถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ 
ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในท่ี
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ประชมุอย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษิัท และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุดว้ย 

8) การด าเนินการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จดัใหม้ีบุคลากรภายนอกที่เป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้และวิสามัญผูถื้อหุ้น อาทิ ผูต้รวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือผูถื้อหุ้น
อาสาสมคัร หรือที่ไดร้บัการคดัเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นตน้ พรอ้มเปิดเผยใหท้ี่ประชุมทราบและบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชมุ 

9) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชุมสามญัประชมุผูถื้อหุน้หรือการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ภายหลงัเริ่มการประชมุแลว้ มีสิทธิ
ออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

10) บริษัทฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้และวิสามญัผูถื้อหุน้  และในการ
ประชมุดงักล่าว หากกรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชมุจะแจง้ให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนพิจารณาวาระ โดยกรรมการคนที่มีส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระ  
นัน้ ๆ  

11) บริษัทฯ ท าการเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และวิสามญัผูถื้อหุน้
ภายในวนัประชุม หรืออย่างชา้ ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถัดไป ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัท (www.nclthailand.com) ภายในวนัเดียวกนั 

12) จดัใหม้ีการจดรายงานการประชมุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการประชุมผูถื้อหุน้ และเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

13) สิทธิในการไดร้บัเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงินปันผล เหตผุลและ
ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบ ทัง้ใน แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี 
(One Report) และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.nclthailand.com)  

14) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณา
รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่ง โดยพิจารณาจากผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจ 
ขนาดธุรกิจ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการโดยไดเ้ปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกนับรษิัทฯ ซึ่งไดเ้สนอค่าตอบแทนในรูปของคา่
เบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ และน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นประจ าทุกปี ทั้งนีร้ายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (One Report) ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิาร” 

15) สิทธิในการในความเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  : คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกและก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบัญชีที่น าเสนอเขา้รบัการแต่งตัง้อย่างเพียงพอ เช่น 
คณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ประสบการณ ์และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
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แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุค
โล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้  7 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่บริหารทางการเงิน ผูบ้ริหาร 
เลขานกุารบรษิัท และ ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้รว่มประชมุอย่างครบถว้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ ของผูถื้อหุน้ โดย
บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษมอบให ้บรษิัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้
และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ หลงัวนัประชุมภายใน 14 วนั ส าหรบัการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ไดม้ีการด าเนินการโดยได้
ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑแ์ละวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอตามหลกัเกณฑด์งักล่าวได้
ตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้เมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าว
แต่อย่างใด ทัง้นี ้ในการลงทะเบียนเขา้ประชุม บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวม้ายังบริษัท  ภายในวันที่
บริษัทก าหนด เพื่อตรวจสอบรายชื่อตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ  เมื่อถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link ส าหรบัเขา้ร่วมการประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้าน 
ล่วงหนา้ 2 วนั ก่อนวนัประชมุ ไปยงัอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้ 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดด้แูลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลกัการดงัต่อไปนี ้ 

1) บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับผูถื้อหุน้ทุกราย โดยการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้  โดยมีระยะเวลาใหพ้ิจารณาเสนอไดอ้ย่างนอ้ย 30 วัน 
บรษิัทไดจ้ดัท าหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยไดป้ระกาศและเผยแพรห่ลกัเกณฑ์
และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.nclthailand.com) ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 

2) ปฏิบัติและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัเจา้หนา้ที่ตอ้นรบัและใหข้อ้มลูในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่ม
ประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใชร้ะบบบารโ์ค๊ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเรว็
และไดม้ีการจดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีผูถื้อหุน้มีการมอบฉันทะมา โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย นอกจากนี ้  บริษัทฯ ได้
จดัใหส้ถานที่จดัการประชมุมีขนาดเพียงพอเพื่อรองรบักับจ านวนผูถื้อหุน้ และก าหนดสถานท่ีประชุมเป็นบรเิวณที่มีการ
คมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ และ
ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชมุ
โดยที่ที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มลูประกอบระเบียบวาระอย่างเพียงพอก่อน
ตดัสินใจลงมติ 

4) เพิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รายชื่อกรรมการ
อิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

5) ก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูด้แูลผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนไปยงั
กรรมการอิสระได ้โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อรอ้งเรียน 
กรรมการอิสระจะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและด าเนินการหาวิธีแกไ้ขที่เหมาะสม หากเป็นขอ้เสนอแนะ กรรมการอิสระจะท า
การพิจารณาขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ส  าคญัที่มีผลต่อผูม้ีส่วนได้
เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

6) เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ที่มีการ
เปล่ียนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บรษิัทฯ เปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ จะน าขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษรวมถึงจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารระหว่าง
บรษิัทฯ กบัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตบ์รษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามและไดร้บัขอ้มลูอย่างเท่าเทียม 
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7) ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจง้ข่าวสารและขอ้ก าหนด   
ต่าง ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตามที่ไดร้บัแจง้จากทาง
หน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8) บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีนโยบายการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และลกูจา้ง ตลอดจนคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าวที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู โดยมีก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และก าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน าข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส่์วนตน พรอ้มทัง้แจง้ใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ  

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ซึ่งอนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกัน  การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และวิธีการดแูลกรรมการ และผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน ดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายใน
ของบรษิัทย่อย 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลอื่ นใด ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะไดผ้ลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ 
ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 
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ชั่วโมงภายหลงัจากที่ขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการ
กระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บังคับการท างานของ
บรษิัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์
ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

6. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่ง
หรือฐานะเช่นนัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอ
ซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชนต์่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้้อื่นกระท าดังกล่าว  โดยตนไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

7. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการ เงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย  ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ารายงานและน าส่งรายงานการถือครอง
หลักทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ของทั้งตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการหรือผูบ้รหิาร (ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร และทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง ใหจ้ดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท า
การ นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยส่งไปท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย  ์(ก.ล.ต.)  และน าส่งส าเนาใหเ้ลขานุการบริษัทรบัทราบทุกครัง้ เพื่อจัดท าเป็นรายงานใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการรบัทราบทกุไตรมาส 

8. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือกา รเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งรายงานเก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ อย่าง
นอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนการซือ้ขายต่อเลขานกุารบรษิัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกจิจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกับรายการที่พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึง
ความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ  รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิ
ในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
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1. กรรมการและผูบ้รหิาร ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัท ทราบถึงความสมัพนัธ ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการนั้น ให้มีการน าเสนอรายการเก่ียวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และดูแลใหม้ี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด 

3. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ใหง้ดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้และให้
แจง้การมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

4. มีการจดัการโครงสรา้งที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้ับผูถื้อหุน้รายใหญ่ เพื่อไม่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรายงานประจ าปี 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบับรษิัท และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครดั เพื่อใหบ้ริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไวว้างใจของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและจดั
ใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูเพื่อความเขา้ใจในการถือปฏิบตัิดว้ย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัแก่การก ากับดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่แข่ง คู่คา้ พนกังาน หรือ
เจา้หนีต้่าง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าสิทธิ
ดงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงไดก้ าหนดจริยธรรมธุรกิ จ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตลอดจนค านึงถึงชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาอย่างยั่งยืน ต่อตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน 
และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ และด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสโดยจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ด าเนินการใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ 

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่

ความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 
3. มีการพฒันากิจการของบรษิัทฯ ใหเ้จรญิกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 
4. รายงานสารสนเทศส าคญัที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ 
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5. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์ตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวขอ้งโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัทฯ 

6. จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
7. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
8. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ 
10. อ านวยความสะดวกในการประชมุผูถื้อหุน้โดย วนั เวลา สถานท่ี และ วิธีการท่ีไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้รว่มประชุม

ของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผลและเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น 
12. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรกัษาทรพัยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหา

ผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าความพอใจและความเชื่อมั่นของลกูคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ อย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิต จ าหน่ายสินคา้ และ บรกิาร ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น พัฒนาสินคา้และบริการ คิดคน้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกับการใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจอย่างไม่ปิดบงั
หรือบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รกัษา
ความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุรติจากลกูคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
6. จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบริษัทฯ และ ค ารอ้งเรียนพึงไดร้บัการเอาใจใส่อย่าง

เป็นธรรม 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างไม่เอารดัเอาเปรียบ และจะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการคา้กับคู่คา้ โดยบริษัทฯ จะ
ปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการคา้ และ /หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนา
ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สองฝ่าย 

2. มีเกณฑใ์นการคัดเลือกลูกคา้ที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชี ว 
อนามยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบตัิต่อคู่คา้บนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพ
ซึ่งกนัและกนั 

3. รกัษาความลบัหรือขอ้มลูทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4. สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปล่ียนความรู ้รว่มกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และบรกิาร 

เพื่อการเจรญิเติบโตรว่มกนั  
5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ 

เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
6. ไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

1. บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมายที่ก าหนดไว ้หลีกเล่ียงวิธีการท่ีทจุรติเพื่อท าลาย
คู่แข่ง และรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนั 

2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิต่อเจา้หนีท้กุกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัิตามสญัญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 
3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี 
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูตอ้งและตรงเวลา 
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้ีบแจง้เจา้หนีท้ราบเป็นการล่วงหนา้เพื่อร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษัทฯ และเชื่อว่าพนกังานทุกคนมีส่วน
รว่มในการเติบโตของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดถื้อปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่านขอ้มลูหรือความลบัของพนกังานต่อบคุคลภายนอกหรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั  
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3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ 
ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน 

4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรูเ้พื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
สรา้งความมั่นคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษิัทฯ และรบัฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนัและเสมอภาค 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการอบรมใหค้วามรูเ้พิ่มเติมกับพนักงานในทุกดา้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยุทธข์องบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เช่นการพฒันาศกัยภาพในการท างาน การให้
ความส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

7. ก าหนดใหม้ีการอบรม ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั กบัพนกังานทกุคนทราบและปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

8. ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงาน รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

9. จัดใหม้ีสวัสดิการและสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ นโยบายสวัสดิการพนักงานช่วยเหลือพนกังาน
กรณี 10 โรครา้ยแรง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและรอ้งทุกขเ์ก่ียวกับการท างานซึ่งขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บั
การพิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายและสรา้งความสัมพันธ์อันดีในการท างาน
รว่มกนั  

11. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
12. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน โดยค านึงถึงหลกั

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายไม่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

 ในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะที่ใหเ้ป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษิัทย่อย คณะกรรมการบรษิัทได้
มีการก าหนดแนวทางในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินไวใ้นระเบียบอ านาจอนมุตัิ
และด าเนินการ ที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อกันภายใตสิ้ทธิมนษุยชน เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสากล เป็นจรยิธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ ควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีความอิสระ ความเป็นส่วนตวั การมีสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย การตดัสินใจของผูบ้ริหารควรมีความเป็นกลางและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชาติ  
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โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดัโดยทั่วกันถือ
เป็นส่วนหน่ึงของวินยัในการท างาน ซึ่งตอ้งค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคล ไม่กระท าการ
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ขอ้งเก่ียวกบัหน่วยงานหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงไดจ้ัดท านโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลขึน้เพื่อก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท 

1. ขอบเขต นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมดซึ่งบรษิัทเก็บรวบรวมมาเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเสนอ
สินคา้และบริการของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ทัง้นี ้ในนโยบายฉบบันี ้ “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับ
บคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. การใหค้วามยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม น าไปใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
บคุคลนัน้ ๆ เท่านัน้ โดยการใหค้วามยินยอมนัน้สามารถท าไดท้ัง้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสห์รือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
อย่างไรก็ตาม ขอ้มลูส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวม น าไปใชห้รือเปิดเผยโดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
บคุคล ในสถานการณด์งัต่อไปนี ้
2.1 เมื่อบรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อการศกึษา วิจยั หรือเก็บสถิติ 
2.2 เมื่อบรษิัทมีเหตจุ าเป็นท่ีจะป้องกนัภยัอนัตรายที่อาจเกิดต่อบคุคล บคุคลที่สาม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่

ทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าว 
2.3 เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ ๆ ไดถ้กูเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
2.4 เมื่อบรษิัทไดด้  าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลตามความจ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ได้
ระบไุวใ้นนโยบายฉบบันี ้ทัง้นี ้ขอ้มลูส่วนบคุคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 

4. การใชง้านขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทจะไม่ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลนัน้ ๆ เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดนอกจากที่ระบไุวใ้น
นโยบายฉบับนี ้หรือเท่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งนีบ้ริษัทตระหนักถึงถึงการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานในองคก์รในการ
จัดการขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่จดัท าขึน้และจะตอ้งไม่ด าเนินการใหเ้กิดการ
สูญเสีย หรือท าลาย แต่งเติม แก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม นอกจากนีจ้ะด าเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรบัปรุงมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อความปลอดภยัของ
การเก็บรกัษาขอ้มลู 

5. การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทฯจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานใหแ้ก่บุคคลที่สาม หรือ
องคก์รอื่นใด การเปิดเผยขอ้มลูจะเกิดขึน้ต่อเมื่อบคุคลนัน้ ๆ เป็นผูร้อ้งขอและใหค้วามยินยอมใหบ้รษิัทฯด าเนินการ 
หรือการเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อาทิการเปิดเผยขอ้มลู
ตามค าสั่งเจา้หนา้ที่รฐัซึ่งกฎหมายไดใ้หอ้  านาจไว ้ตามค าสั่งศาล หรือตามหมายศาล 
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กรณีที่บรษิัทฯ มีการพฒันาและบ ารุงรกัษาระบบงานของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บรษิัทฯ จะ
ท าความตกลงไวก้ับบุคคลที่สามเพื่อใหด้  าเนินงาน ซึ่งบุคคลที่สามนั้นจะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงคุม้ครองข้อมลูส่วน
บคุคลไวเ้ป็นความลบัเช่นเดียวกนั 

6. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาตราบเท่าที่จ  าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนนโยบายฉบบันีห้รือเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทพิจารณาเห็น
ว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูแลว้ บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วน
บคุคลอย่างปลอดภยั 

7. การเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล บุคคลอาจขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่ไดใ้ห้ไว้กับบริษัท โดยจัดท าค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง www.nclthailand.com และเพื่อ
ป้องกันการครอบครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายหรือการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม 
บริษัทจะสอบถามเพื่อยืนยนัตวัตนของบุคคลก่อนจึงจะสามารถด าเนินการตามค าขอนัน้ ๆ ได ้ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้
กลบัทกุค าขอภายในระยะเวลาอนัสมควร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ ์บรษิัทอาจปฏิเสธค าขอนัน้ เช่น กรณีที่
ขอ้มลูดงักล่าวมีการอา้งถึงบุคคลอื่นหรือไม่สามารถเปิดเผยได ้เนื่องดว้ยเหตุผลทางดา้นกฎหมายหรือดา้นความ
ปลอดภยั 

8. สิทธิในการเลือก ท่านมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ จะถูกเก็บรวบรวม น าไปใช้ และถูก
เปิดเผยอย่างไร ซึ่งรวมถึงการเลือกไม่รบั (“opting out”) การตัง้ค่าความเป็นส่วนตวั และการยกเลิกการสมคัรรบั
อีเมลหรือจดหมายบางชนิด 

9. การดูแลรกัษาความปลอดภัย บริษัทฯไดน้ ามาตรการดา้นการควบคุมดูแลรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศมาใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าบรษิัทฯจะพยายามอย่างดีที่สดุ
เพื่อปกป้องดูแลรกัษาความปลอดภยัใหก้ับขอ้มลูบนเว็บไซดห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์แต่ไม่อาจรบัประกันไดว้่า
การควบคุมดูแลการรบัและส่งขอ้มูลบนอินเตอรเ์น็ตจะมีความปลอดภยั 100%  หากท่านพบว่าการใชบ้ริการของ
บรษิัทฯไม่มีความปลอดภยัเพียงพอ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบทนัทีโดยส่งรายละเอียดผ่านหนา้เว็บไซด ์“ติดต่อเรา” 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อการเคารพต่อทรพัยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิดงันี ้

1. บรษิัทฯ จะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสินทรพัยท์างปัญญาของผูอ้ื่น หรือ คู่แข่งขนัทางการคา้ 

2. ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มลูจ าเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอนัมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื่น  
นอกจากนีย้งัรวมถึงความลบัทางการคา้ของบริษัทฯ เช่นแผนธุรกิจ ขอ้มลูทางเทคนิค นวตักรรมใหม่ ซึ่งพนกังาน
ของบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้งเก็บรักษาเป็นความลับ โดยไม่น าไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทาง
การคา้หรือไม่ก็ตาม  

3. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยมีนโยบายให้พนักงานใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามท่ีบริษัท ก าหนดและติดตัง้ให ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมาย และหา้ม
มิใหท้ าการติดตัง้หรือ ดาวนโ์หลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยฝ่าย

http://www.nclthailand.com/
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สารสนเทศมีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ และอยู่ในแผนงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องดงักล่าว  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการจา้งงานท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในบรษิัทฯ อย่างเป็นธรรม 
2. บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน ความเหมาะสม 

ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการประเมิน
ความสามารถและผลการประเมินผลการท างานประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานแต่ละคน 

4. บรษิัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน อาทิเช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสขุภาพ
ประจ าปี ชุดฟอรม์พนกังาน  สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครา้ยแรง เงินช่วยเหลือพนกังานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงการพฒันาฝึกอบรมเพิ่มทกัษะความสามารถ 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดช่องทางใหพ้นักงานเขา้แจง้เรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได ้โดยสามารถส่งเป็น
จดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ หรือส่งผ่านทางอีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ pongthep@nclthailand.com  

ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงัและพนกังานผูร้ายงานจะไม่ไดร้บัความเดอืดรอ้นอนัเนื่องมาจาก
การรายงานขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ขอ้มลูการเปิดเผยตวัของพนกังานจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตาม การรอ้งเรียน ผู้
รอ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและค านึงถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

บริษัทฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่าพนกังานเป็นปัจจยัที่ส  าคญัต่อการประสบความส าเร็จของบริษัทฯ และมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั สขุอนามยั และ ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอนัตรายเนื่องจากการท างาน ทัง้ดา้นความ
ปลอดภยั  สขุอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน ซึ่งถือเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของพนกังานทุกคนที่จะตอ้งใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจตราและเฝา้ระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพื่อก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัพนกังานทกุคน 
2. ปฏิบัติติตามขอ้กฎหมายและขอ้บังคับต่าง ๆ ในดา้นความปลอดภัย สุขอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศที่

บรษิัทเขา้ไปท าธุรกิจ  
3. บรษิัทฯ สนบัสนนุใหม้ีการปรบัปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่าเสมอ 

4. พนักงานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรพัย์สินของบริษัทฯ เป็นส าคญั
ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

mailto:pongthep@nclthailand.com
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5. พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงาน 

6. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรุงสภาพการท างาน สถานที่ท  างานและสภาพแวดลอ้มของ
บรษิัทฯ ใหด้ีขึน้ได ้ 

7. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในดา้นความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส านึกของ
พนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ การประชาสมัพนัธ ์ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัที่ดีเป็นตน้ 

8. ส่งเสริมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติ ตาม
มาตรการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

9. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั จะตอ้งท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดี และจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 

โดยในปี 2564 มีสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรายจากการท างาน ดงันี ้ 

จ านวนพนกังานทัง้หมด (คน) 
จ านวนพนกังานท่ีประสบอนัตราย 

รวม เสียชีวิต ทพุพลภาพ 
สญูเสียอวยัวะ
บางส่วน 

หยดุงานไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงาน
เกิน 3 วนั 

ไม่หยดุงาน 

147 - - - - - - - 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งสงัคมและส่วนรวมที่ดี  

1. ไม่ด  าเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นท่ีอยู่รว่มในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทและพนกังานทุกระดับอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของ

บรษิัทฯ 
4. ส่งเสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น 
5. รว่มมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชมุชน 
6. ใหก้ารสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์
7. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่างบริษัทกับชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม 

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
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2. สรา้งวฒันธรรมองคก์ร และสรา้งจิตส านึกใหพ้นกังานทกุระดบั เกิดความรว่มมือและความรบัผิดชอบในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอย่างประหยัดมาตรการบ าบัดและฟ้ืนฟู การ
ทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

5. มีการคดัเลือกคู่คา้ที่ด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัและส่งเสรมิใหม้ีการปลกูจิตส านึกในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังานมีจิตส านึก และรว่มกนัประหยดัการใชท้รพัยากร พลงังาน เช่น การเดินขึน้ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟตโ์ดยสาร รณรงค์
การใชก้ระดาษสองหนา้ ลดการใชก้ระดาษในกระบวนการท างาน ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร ์เป็นเวลา และ ปิดแอรใ์นช่วงพกักลางวนั 
รณรงคใ์ห้พนักงานใช้น า้อย่างประหยัด และมีเครื่องท าน า้ดื่มไว้บริการพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซือ้น า้ดื่มที่ใชข้วด
พลาสติก 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และไดม้ีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยไดก้ าหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบายเก่ียวกบัการรบั การให้
ของขวญัและส่ิงตอบแทน” และ “นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหสิ้นบน” โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบายเก่ียวกบัการรบั-การใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน  

- ผูบ้รหิารและพนกังานถกูหา้มไม่ใหเ้รียกผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้และหรือผูท้ี่ท  าธุรกิจกบับรษิัทฯ  

- ผูบ้รหิารและพนกังานถกูหา้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ดๆ ต่อบคุคลภายนอก คู่คา้ เพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทางที่มิชอบ 

  นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหสิ้นบน 

- การรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดที่อาจสรา้งแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด าเนินการ
อย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา และตอ้งมั่นใจไดว้่าการด าเนินการนัน้จะไม่ท าใหเ้กิดขอ้ครหาหรือท าใหบ้รษิัทเส่ือมเสีย
ชื่อเสียง ส าหรบัส่ิงของที่กรรมการบรษิัทไดร้บัจะเก็บไวใ้นส านกังาน หรือแจกจ่ายใหก้บัพนกังานในบรษิัทฯ 

- การจัดซือ้จัดหาตอ้งด าเนินตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่การตัดสินใจตอ้งค านึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบริการที่ไดร้ับ รวมทั้งตอ้ง
สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างโปรง่ใส 
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- ในการท าธุรกรรมกับภาครฐั บริษัทฯ จะตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจูงใจใหร้ฐัหรือพนกังานของรฐัด าเนินการที่
ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกันหรือการกระท าใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสม
และเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สามารถท าได ้เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการใหช้่อดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ  
เป็นตน้ 
 

 บทลงโทษ 

 บริษัทฯ ก าหนดให ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละแผนกเป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณาและด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่พนกังานที่กระท าความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก าหนดไว ้โดยบริษัทฯ 
ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวเ้ป็นล าดบัขัน้ตามความผิด ตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงการพกังานหรือการเลิกจา้ง  

 ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวไดผ่้านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2556  และไดป้ระกาศใหพ้นกังานของบริษัทรบัทราบ
และน าไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556   เป็นตน้ไป 
 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 บริษัทฯ ไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณเ์พื่อเขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณต์่อตา้น
การคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้ีการเกิดการทจุริตใด ๆ ขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิงานในองคก์ร เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้น
การใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชนัและการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทตระหนกัและยึดมั่นในการต่อตา้นการคอรร์ปั
ชนัในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอรร์ปัชนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุคนในองคก์รจะตอ้งยึดถือและปฏิบตัิตาม 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้มูลที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัท และมีผลกระทบต่อก ระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัททัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ภายหลังจากบริษัทฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ และไดเ้สนอขายหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ขอ้มลู
สารสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์และเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ 

จัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส าหรบังบการเงินของบรษิัทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีการเลือกใชน้โยบายบญัชีที่
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เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่ นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินงานที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส าคญั โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และประเมิน
และสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ และไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเฉพาะส าหรบังานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ท าหนา้ที่ในการติดต่อและใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที่
ถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อความเป็นจรงิแก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่รกัษาแนวทางการปฏิบัติขององคก์รที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงัที่ระบุไวใ้หน้โยบายการก ากับกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงไดก้ าหนดนโยบายนีข้ึน้เพื่อเป็น
กลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดช่องทางส าหรับการส่ือสารกับ
คณะกรรมการบริษัททางไปรษณียห์รืออีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทางการแจง้ขอ้มลูและค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อสั่งการใหม้ีการตรวจสอบ
ขอ้มลูตามกระบวนการส าหรบัการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส ที่เก่ียวขอ้งกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยบริษัทจะรกัษาขอ้มลูที่ได้
จากรายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั และผูร้ายงานจะไดร้บัความคุม้ครองจากบรษิัท 

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบายนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท อาทิเช่น  

- การคอรร์ปัชั่น  
- การฉอ้โกง การยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
- การกระท าทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- การกระท าที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและความปลอดภยั หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การกระท าโดยเจตนาใหบ้รษิัทเกดิความเสียหายหรือเสียประโยชน ์
- การฝ่าฝืนจรยิธรรมธุรกิจอย่างชดัเจน 
- การสนบัสนนุการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือ

ปกปิดการกระท าดงักลา่ว 

การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบายนีจ้ดัท าเพื่อใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายมั่นใจว่าขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงั
และพนักงานผูร้ายงานจะไม่ไดร้ับความเดือดรอ้นอันเนื่องมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรียนโดยสุจริตข้อมูลการเปิดเผยตัวข อง
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พนกังานจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตามการรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและค านงึถงึ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หากพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียคนใดเจตนารอ้งเรียนดว้ยขอ้กล่าวหาอนัเป็นเท็จหรือมี เจตนาไม่สจุริตต่อผูถู้กรอ้งเรียน 
บรษิัทฯ จะถือว่าการรอ้งเรียนดงักล่าวเป็นการละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการด าเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบของบรษิัทฯ  

 โดยเบาะแสขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
และด าเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลู
การรอ้งเรียนเป็นความลบั และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้อ้งเรียนมั่นใจว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนดังกล่าว ทั้งนีห้ากกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะ
ขอ้มลูที่จ  าเป็นเท่านัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแสเป็นส าคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมายลงทะเบียน 
ส่งถึงคณะกรรมการบรษิัท 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600  

 เลขานกุารบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการบัเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบรษิัทและด าเนินการส่งใหค้ณะกรรมการชดุย่อย
หรือกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่างๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมาส 
ยกเวน้เป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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ช่องทางการติดต่อกับบริษทั 

 Email โทรศัพท ์

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

เลขานุการ atcharaporn.y@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
นักลงทุนสัมพันธ ์ IR@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website  www.nclthailand.com /การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี/

ช่องทางการรอ้งเรียน 

- 

ทั้งนี ้ในปี 2564 ไม่มีพนักงานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียรายใด แจง้ขอ้มูลผ่านช่องทางการรอ้งเรียนกับคณะกรรมการบริษัท 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จะประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัทราบช่องทางการรอ้งเรียนเพิ่มมากขึน้ 

6.2  จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท อย่าง
โปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ใหเ้ป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนักงานทุกคนใน
องคก์ร และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั รวมถึงมีการควบคมุดแูลอยา่งต่อเนื่อง โดยไดม้ีการเผยแพร่ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” 
และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัทราบ และ มีการอบรม 
และส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานของบรษิัท รบัทราบเพื่อน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

6.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบ
การก ากับดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่านมา 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบตัิการตามกฎระเบียบต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด เช่น ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
สมาคมจดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โครงการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เป็นตน้ รวมถึง เพราะเราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการสรา้งการเชื่อมั่น
เพียงอย่างเดียว หรือผลประกอบการท่ีดีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอส าหรบัการเป็นบรษิัทจดทะเบียนท่ีดี แต่บรษิัทฯ จะตอ้ง
สามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได ้และมีความสัมพนัธท์ี่ดีกับผูค้นรอบขา้ง ในทุกองคร์วมของ
ธุรกิจ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถเติบโตและอยู่รอดได ้มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรบัผูถื้อหุน้ และผูค้นรอบขา้ง เป็น
ประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคม
โดยรวม  

โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ผ่านคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
ทบทวนส่ิงต่าง ๆ เช่น นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ กฎบตัรกรรมการ นโยบายต่าง ๆ เป็นตน้  

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
http://www.nclthailand.com/
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ทัง้นี ้ปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ 

1. ผลการประเมิน โครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้” ประจ าปี 2564 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทนุไทย ซึ่งไดร้บัมอบหมายจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยบรษิัท
ไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 100 (ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดร้บัผลการประเมิน รอ้ยละ 100 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นับจากปี 
2560) 

2. ผลการประเมิน “โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” (CGR) ประจ าปี 2564 จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 91 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ (ทั้งนี ้
บรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมิน ตัง้แต่รอ้ยละ 91 ซึ่งอยู่ในระดบัดีเลิศ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 นบัจากปี 2561) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการตามโครงการ CGR ในหมวดต่าง ๆ มาปรบัปรุงและ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เพื่อยกมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ใหด้ี ๆ ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 

 
7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  5 คณะ ได้แก่  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และ
รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย อีก
ทัง้จดัใหม้ีระบบบญัชี และรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือ 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) ดังนี ้
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

      ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 8 คน ดงันี ้ 

ชื่อ – สกลุ                      ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันท่ีเข้ารับต าแหน่ง 
1. พล.อ. พอพล           มณีรินทร ์ กรรมการ 

ประธานกรรมการบรษิัท 
กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2560 

12 พฤศจิกายน 2560 
2. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กรรมการอิสระ 4 กมุภาพนัธ ์2556 
16 สงิหาคม 2564 3 

3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กรรมการอิสระ 1 มีนาคม 2562 

4. พลเรือเอกสรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กรรมการอิสระ 16 สงิหาคม 2564 3 

5. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 

4 กมุภาพนัธ ์2556 

6. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 

13 สงิหาคม 2557 

7. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 

27 กรกฎาคม 2564 1 
 
 

2 สิงหาคม 2564 2 
8. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

12 พฤศจิกายน 25644 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท และเลขานกุารบริษัท 
หมายเหตุ :    1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชัยกุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชัยกุล เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอก สุรพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

4 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารงต าแหน่ง 
  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกผันบริษัท ไดแ้ก่ นายกิตติ พวัถาวรสกุล นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิม้  นายพงษ์เทพ วิชัยกุล และนายชาญณรงค ์
สนธิอชัชรา กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

โดยในปี 2564 มีสัดส่วนกรรมการดังนี ้ 

ลักษณะกรรมการ จ านวน (คน) 
กรรมการบรษิัท 8 
กรรมการอิสระ  4 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 4 
กรรมการที่ ไม่ เ ป็นกรรมการอิสระ      
และไม่เป็นผูบ้รหิาร 

0 

***กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด  

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการจดัการ 
บริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย โดย
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1. คณะกรรมการท าหนา้ที่ในการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจของบริษัท เพื่อผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจ าทุกปี รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส าคญัใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อ
การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายก ากับดูแลกิจการ และ นโยบายการต่อตา้นการทุจริต 
เป็นตน้ 

2. ติดตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสจะด าเนินการติดตาม
ผลงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วน
ของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธท์ี่วางไว้ 

3. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

4. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัท 
5. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
6. จดัใหม้ีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษิัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบ

แลว้น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร
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7. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของ
ฝ่ายบรหิาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หไ้ว้ 

8. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

9. พิจารณาและอนุมตัิกิจการอื่น ๆ ที่ส  าคญัอนัเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้น ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่บรษิัท 

10. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ตอ้งน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีวาระหลกัในการประชุมผู้
ถือหุน้สามญัประจ าปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัท 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบรษิัท 
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ตอ้งออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี 
- พิจารณารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นส่วนที่ตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
- เรื่องอื่น ๆ 
11. รบัทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทัง้ตรวจสอบบญัชี และ

ที่ปรกึษาฝ่ายต่าง ๆ ของบรษิัท และมีหนา้ที่ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข 
12. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผูบ้ริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ

เหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
13. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน

หา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์น
หรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

14. มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการจดัใหม้ี รายงานขอ้มูล
ทั่วไปและขอ้มลูทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทั่วไปอย่างถูกตอ้ง ทนัการณ์
และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ อนมุตัิก าหนดนโยบายบริหาร
ความเส่ียง และมีระบบจดัการท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้ก ากับดูแลใหบ้ริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผล
งานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

17. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดร้บัมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้น
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ด าเนินการใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทดงักล่าว โดยในกรณีที่การด าเนินการ
ใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน ์หรืออาจมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือเป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ /หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง กรรมการบรษิัทคนนัน้ จะไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการดงักล่าว 

18. การมอบอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ /หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิไว ้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

19. เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้เรื่องที่กรรมการ
มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัท หรือบริษัทย่อย ใหก้รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

- เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
20. เรื่องต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที่เขา้ร่วม

ประชุม และจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
- การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมาย

ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
- การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัท 
- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากับดแูลใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทิ การพิจารณาอนุมตัิรายการที่เก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 
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ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 

 

 

 

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ คณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนา้ที่
รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด1 / 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช2 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
หมายเหตุ1 กรรมการตรวจสอบผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้ 
พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสิน้จ านวน 3 คน ท าการปฏิบัติ
หนา้ที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและ
หนา้ที่ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอบเขต อ านาจ และหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่าง
นอ้ย 1 คนจะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีเพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบรษิัทได ้

- โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิัท 1 คน ไดแ้ก่  
1. นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด  
และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท 1 คน ไดแ้ก่  
1. นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด  

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดไวใ้นกฎบตัร

กรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูต้รวจสอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) รวมทัง้การบรหิารความเส่ียง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)  
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ 
หรือมีความบกพร่องที่ส  าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีจ านวน  6  คน ดงันี ้
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ  
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช2 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 
4. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
5. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
6. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
7. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา3 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 

27 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

มีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 3ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารง ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้

มีผลตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดไวใ้น
กฎบตัรกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงที่สามารถ
ยอมรบัได ้

2. ก าหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเส่ียง 
และติดตามการน าไปปฏิบตัิ รวมทัง้การสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบรหิารความเส่ียง 

3. สอบทานรายงานการบรหิารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอ
และเหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้และการบริหารความเส่ียงไดถู้กน าไป
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรูแ้ละขอ้มูลเก่ียวกับ
ความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบรษิัท 

5. ด าเนินการตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนการบรหิารความเส่ียง 
6. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรบัทราบ 

และ/หรือ พิจารณาทกุไตรมาส 
 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน  4  คน ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเนิด  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช2 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

4. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หมายเหต ุ 1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย

มีผลตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป          
 2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

การสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
2. ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้

แลว้แต่กรณี 
3. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ต  าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบคุคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกันและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

3. รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท และมีหนา้ที่ใหค้  าชีแ้จงตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทในที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1 One Report) ของบรษิัทฯ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร 
และหน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุ
ตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
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(4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจ านวน  3  คน ดงันี ้  
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช1 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี กรรมการอิสระ 
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี กรรมการอิสระ 
3. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
หมายเหต ุ 1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยก าหนดไว้
ในกฎบตัรกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีการด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด  

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
รกัษามาตรฐานและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการที่ดี พรอ้มทั้งสรา้งการก ากับดแูลกิจการที่ดีใหเ้ป็นวฒันธรรม
องคก์ร โดยใชก้ารส่ือความหมายไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่าง
สม ่าเสมอ 

3. ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. ดแูลการด าเนินงานและกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปี  
6. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพนัธก์ารก ากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการ

เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท สู่สาธารณะชนในวงกวา้ง รวมถึงการปรบัปรุงการเผยแพรข่อ้มลูการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

7. ก าหนดให้มีระบบงานรับข้อรอ้งเรียนจากผู้มีส่วนไดเ้สีย ในกรณีที่เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
จรยิธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังาน 

8. ทบทวนแนวทาง หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ
สากล ปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะของสถาบนั ก ากบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบรษิัท 

9. ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกับแนว
ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการทกุชดุและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 
11. ปฏิบตัิงานอื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  
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(5) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย   

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ 1 กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
4. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา 2 กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

โดยมีนางสาวอจัฉราพร โยธา  ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ    1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร  

โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป      
2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป      

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบรหิารงาน
ในเรื่องเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ง
การบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี ้ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ของ
คณะกรรมการบรหิาร โดยก าหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมการบรหิาร ดงันี ้

ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

1. ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสรา้งในการบริหารงานเพื่อให้สามารถ

ด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน าเสนอให้คณะกรรมการบริษั ท

พิจารณา 

2. ก าหนดอ านาจอนุมตัิของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม จดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่ที่อาจจะเอือ้ต่อการ

ทุจริตในหนา้ที่ออกจากกัน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้ควบคุมใหม้ีการถือปฏิบัติ

ตามหลกัการและขอ้ก าหนดที่มีการอนมุตัิแลว้ 

3. พิจารณาโครงสรา้งองคก์ร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

4. มีอ านาจในการบริหารจดัการโครงสรา้งเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหนา้ที่ในการท างาน บรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย 

ตดัหรือลดค่าจา้ง ถอดถอน เลิกจา้ง การลงโทษทางวินยั การใหร้างวลั พิจารณาความดีความชอบของพนกังาน 

5. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรบัสนับสนุน

การท าธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การจดัหา

วงเงินสินเชื่อ จ าน า จ านอง ค า้ประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซือ้ขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ เพื่อ

การด าเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทใหไ้ว ้
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6. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุ และก าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนมุตัิ 

7. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ ค  าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ   

ของบรษิัทท่ีเกินอ านาจสั่งการของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทใหไ้ว้ 

8. พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรกึษา และคณะที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

9. พิจารณาเรื่องการระดมทนุ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

10. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ การมอบอ านาจดงักล่าว ผู้
ไดร้บัมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีอ  านาจอนมุตัริายการท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (“บคุคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้” ใหม้ีความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะ
ดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษิัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว้ 

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2564 มีดังนี ้

ชื่อ    -สกุล 

จ านวนท่ีร่วมประชุม / จ านวนประชมุท้ังหมด 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัและดแูล
กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายพอพล มณีรินทร ์ 7/7 - - - - - 
2. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช2 2/7 1/4 2/7 1/5 1/2  
4. นางสาวชญัญาพัทธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
5. นายกิตติ        พวัถาวรสกลุ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
6. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
7. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 4/7 - 4/7 2/5 - 5/12 
8. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา3 1/7 - 1/7 - - 2/12 

หมายเหต ุ 1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายพงษ์เทพ วิชัยกุล เข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์ันธ ์คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
3 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
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7.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงใหม้ีความสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษัท และ
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 
2564 ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบีย้ประชมุกรรมการต่อครัง้ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 

    กรรมการตรวจสอบ 20,000 
    กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - 

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น และ งดการจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้รรมการที่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 
ส าหรับงวดปี  2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการดังนี ้

ชื่อ    -สกุล 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ค่าบ าเหน็จ รวม 
1. พล.อ.พอพล มณีรินทร ์ 350,000 - - 350,000 
2. นางจิตรมณี สวุรรณพลู 90,000 - - 90,000 
3. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 160,000 - - 160,000 
4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 140,000 - - 140,000 
5. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช 40,000 - - 40,000 
5. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ - - - - 
6. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม - - - - 
7.นางสาวพรทิพย ์       แซ่ลิม้ - - - - 
8.นายพงษ์เทพ วิชยักลุ - - - - 
9.นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา - - - - 

รวม 780,000   780,000 
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1  คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูบ้รหิารของบรษิัท มีจ านวน 6 คน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
2. นายกิตติศกัดิ์  สิกขมาน รกัษาการผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้ริการบริหารและ 

จดัการขนส่งและพิธีการศลุกากร (FF) 
3. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้ริการขนสง่และ 

กระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (NVOCC) 
4. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
5.  นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงินและธุรการบคุคล 
6. Mr.Roi Levy ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ 
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กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 ไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยป์ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้และที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท 

2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

3. บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกับแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบรษิัท  

4. ก ากับดูแลการด าเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบรษิัทท่ีก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท  

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนักงานบริษัท โดย
สามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วงใหด้  าเนินการแทนได ้

6. ก าหนดค่าบ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนสัปกติประจ าของพนกังาน
บรษิัท  

7. เจราจา และเขา้ท าสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

8. ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อ
ผลประโยชนข์องบรษิัท รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

9. ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ดงักล่าว 

10. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ /หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  า
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือ
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้
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 อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ไดก้ าหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารมี
อ านาจอนุมตัิท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับตน้ทุนบริการและ/หรือสินคา้อันเป็นปกติธุระของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน  
5.00 ลา้นบาท และอนุมตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน  1.00 ลา้นบาท และอนุมตัิการ
ท าธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 1.00 ลา้นบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมตัิได ้ใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารหรือที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้แต่กรณีและมีอ านาจอนมุตัิท  าธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณ
ในวงเงินไม่เกินรอ้ยละ 10.00 ของงบประมาณที่ไดอ้นมุตัิไวใ้นแต่ละปี 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญั
ของการสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัทไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป โดยไดร้ะบตุวั
บคุคลที่จะท าหนา้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สามารถท าหนา้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สามารถรบัไดท้นัที ไดจ้ดัให้
มีระบบพฒันาบุคลากรในล าดบัรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอ้ม รวมทัง้สรรหาจากภายนอก ทัง้นี ้เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นใหน้ัก
ลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังานว่าในการด าเนินงานของบรษิัทจะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้นางสาว
อจัฉราพร โยธา ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก โดยคุณสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท เขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของเลขานุการบริษัท มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูม้ีความเขา้ใจใน
หลักการก ากับดูแลกิจการและขอ้พึงปฏิบัติที่ดี โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด   
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7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ผูบ้ริหารของบรษิัทไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และโบนสั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
ปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัท และ ผูบ้ริหารของบริษัท ส่ีรายแรกต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้สิน้  15.69 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี) 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
- เงินเดือน โบนสั  
- ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ, ค่าเบีย้ประชมุ, เงินชดเชย
ตามกฎหมาย และคา่คอมมิชชั่น เป็นตน้ 

 
11.25 
4.44 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี 

  

ค่าตอบแทนอื่น  

 - ไม่มี – 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนกังาน จ านวนทัง้สิน้ 147 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่
พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 72.93 ลา้นบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั ค่าคอมมิชชั่น ค่าประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
แผนกใหบ้ริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการศลุกากร(FF) 58 
แผนกใหบ้ริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ(NVOCC) 23 
แผนกการเงินและบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอ่ืน ๆ 45 

รวม 143 
  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 กับ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิัทในระยะยาวโดยในปี 2564 
มีพนกังานคงเหลือในกองทนุส ารองเลีย้งชีพทัง้สิน้จ านวน 53 คน  
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ค่าตอบแทนอืน่  

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่บรษิัทจ่ายใหก้บัพนกังานของบรษิัท
แลว้ บรษิัทยงัมีการจ่ายสวสัดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมใหก้บัพนกังานของบรษิัทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 
- สวสัดิการดา้นการชว่ยเหลือ 
- สวสัดิการดา้นเครื่องแบบพนกังาน 
- สวสัดิการค่าพาหนะ / ค่าที่พกั / ค่าเบีย้เลีย้ง 
- สวสัดิการดา้นกิจกรรม 
- สวสัดิการวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี 
- สวสัดิการดา้นการลา 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีพนกังานทัง้สิน้ 154 คน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีพนกังานทัง้สิน้ 134 คน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีพนกังานทัง้สิน้ 147 คน 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี –  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

  บริษัทมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ทศันคติ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทไดจ้ัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงานตามความรบัผิดชอบของพนกังานแต่คน  ซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อการพฒันางานโดยรวมของบรษิัท  โดยในปี 2564 บรษิัทไดม้ีผูบ้รหิารและพนกังาน รว่มอบรมกบัหน่วยงาน
ภายนอกทัง้สิน้ 24 หวัขอ้ และไดจ้ดัใหม้ีการอบรมภายในทัง้สิน้ 3 หวัขอ้ ดงันี ้
 
หลกัสตูรอบรม-สมัมนาภายนอก มีดงันี ้
ส าหรบัผูบ้รหิาร 
1. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 / วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารรุ่น 24/ วิทยาลัย

การเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้     
3. หลกัสตูรต่ออายผุูช้  านาญการ ศลุกากร ประจ าบรษิัท  
4. หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาชัน้สงู (IP Bar 2021) 
5. หวัขอ้เรื่องรายงานในงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วามส าคญัและนกับญัชีตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั 
ส าหรบัพนกังาน 
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1. หวัขอ้ระบบ Customs Trader Portal Phase ส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกของ 
2. หวัขอ้การต่ออายตุวัแทนออกของนิติบคุคลผ่านระบบลงทะเบียนผูม้าติดต่อออนไลน ์
3. หลกัสตูรพิกดัศลุกากรระบบฮารโ์มไนซแ์ละพิกดัศลุกากรฮโ์มไนซอ์าเซียน ฉบบัปี 2022 
4. หวัขอ้ระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศลุกากร (E-Tracking) 
5. หวัขอ้ Final countdown to PDPA by UOB x Microsoft 
6. หวัขอ้สถานภาพในปัจจบุนัและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
7. หวัขอ้สรุปสาระส าคญั TFRSs for PAEs ที่มีการเปล่ียนแปลงส าหรบัใชใ้นปี 2564 
8. หวัขอ้พรอ้มเสมอเมื่อเจา้พนกังานสรรพกรเขา้ตรวจสอบภาษี 
9. หวัขอ้ Financial Reporting Trends 2021 
10. หวัขอ้ Finance Transformation Consolidation and Reporting 
11. หวัขอ้ Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives 
12. หวัขอ้ What’s trending in the capital market 
13. หวัขอ้ The New CFO 2021 
14. หัวขอ้ Sustainability, ESG and a company’s reporting แนวคิดความยั่งยืนขององคก์รกับการจัดท าขอ้มลูเพื่อ

การรายงาน 
15. หวัขอ้วิเคราะหค์วามเส่ียงที่จะถกูตรวจสอบเรื่องการก าหนดราคาโอน Transfer Pricing 
16. หวัขอ้แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัที่ตอ้งพิจารณาและกลยทุธก์ารท า M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
17. หวัขอ้ตลาดทนุ Live Exchange โอกาสเติบโตทางธุรกิจของ SME และ Startups 
18. หวัขอ้ที่ตอ้งมีใน TP Documentation – Local File และรายงานขอ้มลูรายประเทศ (“CbCR”) ในประเทศไทย 
19.    หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 123 

หลกัสตูรอบรมภายในมีดงันี ้ 
1. หลกัสตูร พฒันาทกัษะการใหบ้รกิาร 
2. หวัขอ้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) 
3. หวัขอ้ Code of Conduct – จรรยาบรรณธุรกิจ, ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัย ์
 

สรุปจ านวนชั่วโมงการอบรมพนกังานประจ าปี 2564 

ระดับ จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน 
ผูบ้ริหาร 66 
พนกังาน 44 

 
ทัง้นีส้  าหรบัหลกัสตูรการอบรมภายนอก บริษัทไดส้นบัสนุนใหพ้นกังานและผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรที่เหมาะสม

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการท างานที่จัดขึน้โดยสถาบันต่าง ๆ และการอบรมภายในเพื่อให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุท่านไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบัองคก์ร นโยบาย ภาพรวมขององคก์ร เพื่อรบัทราบและปฏิบตัิอย่างถกูตอ้ง
รว่มกนั รวมถึง การพฒันาดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  

7.6.1 รายชื่อบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมาย 

เลขานุการบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 5/2564 ไดม้ีมติแต่งตัง้ นางสาวอจัฉราพร โยธา เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก โดยใหม้ีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

• จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท และผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี และรายงานการมีส่วนไดสี้ย 

• จดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงประสานงานใหม้ี
การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

• ใหค้  าแนะน าและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของกรรมการและผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

• ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจา้หนา้ที่บบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการ รวมถึง
ระหว่างบรษิัทฯ กบัผูถื้อหุน้ 

• ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• หนา้ที่อื่นตามกฎหมายหรือท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
บรษิัทฯ มอบหมายใหน้างสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูล

การท าบญัชี รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
ในการประชมุคณะตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท ์ต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากัด และ ต าแหน่งที่ปรกึษาดา้นบญัชี ระบบบญัชี และภาษีอากร บริษัทที่
ปรึกษา กฎหมายฟาอีสต ์จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 20 ปี ท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในแลว้ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

7.6.2 รายชื่อหัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

บรษิัทมอบหมายใหน้ายถิรวิทย ์ดิสภานรุตัน ์เป็นผูอ้  านวยการส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์กรณีที่นกัลงทนุและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อไดท้ี่ โทร. 0 2473 7300 ต่อ 300 หรือ Email: IR@nclthailand.com  

  

mailto:IR@nclthailand.com
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินของบริษัทไดแ้ก่ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบตัิถกูตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีของบรษิัทมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท และบริษัท
ในเครือ ผู้บริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท  

 ส าหรบังวดปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด รวมทัง้สิน้ 3 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาสและค่าสอบบญัชีรายปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดของ
ผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นตน้ 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free) 
-ไม่มี- 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการกรรมการอิสระ 

1. กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ แต่ตอ้งไม่นอ้ย
กว่าสามคน โดยมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละสามของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ ไม่มีความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อ
การใชด้ลุพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 

 
2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในปี 2564 บรษิัท ไดม้ีการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก / พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิจากความ
เชี่ยวชาญ วิสยัทศัน ์ภาวะผูน้  า เป็นผูม้ีคุณธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
ทั้งนี ้องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของ
บรษิัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบรษิัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

2) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ใหผู้ถื้อหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
     ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม  



 

หนา้ | 144 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

4) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5) ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4)  
ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมสิีทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบรษิัท 

7) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกวา่
สองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

ทั้งนี ้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอชื่อกรรมการเขา้มาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่ง 

การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไดร้ับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้
ดา้นการบญัชีและการเงิน 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ก าหนดและวางกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัมีหนา้ที่ในการพฒันาและทบทวนระบบการจดัการและบริหาร
ความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกับนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ และใหก้รรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึง
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เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลือกตัง้จากคณะกรรมการ
อิสระ และ ผูบ้ริหาร จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อมีความอิสระในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทน  ที่เหมาะสม
ใหก้ับบริษัท และใหก้รรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเลือกตัง้จากคณะกรรมการอิสระ 
จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายและวาง
หลักเกณฑใ์นการเสริมสรา้งใหบ้ริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้
ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได ้สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และให้
กรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคุณสมบตัิตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากคณะกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร
จ านวนหน่ึงตามที่เห็นสมควร และใหก้รรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บริหารคณะกรรมการบริหารจะท าการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหม่ โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็น

ผูด้  าเนินการจดัเตรียมขอ้มูลบริษัทฯ รายงานประจ าปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร คู่มือกรรมการและ
ก าหนดการประชุม และขอ้มูลที่จ  าเป็นอื่นๆ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมการใหม่รบัทราบถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ

หนา้ที่ โดยหลกัสตูรที่กรรมการบรษิัทควรเขา้รว่มอบรม อย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย ( IOD) 
ซึ่งไดแ้ก่ หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลกัสตูร Audit 
Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานก ากับดูและที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการเพื่อแจง้หลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์
มาพฒันาบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทที่เขา้อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน โดยผ่าน
การอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลกัสตูรดงักล่าว
จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

ทัง้นี ้ในปี 2564 มีกรรมการเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของกรรมการในการบริหารงาน
ใหม้ีประสิทธิภาพดงันี ้

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดเ้ขา้รว่มอบรม 
-  การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 ประจ าปีการศกึษา 2563 – 2564 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังคงก าหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 1 คนจะตอ้งเขา้ร่วมอบรมเพื่อ
พฒันา เพิ่มพนู ความรูค้วามเขา้ใจและบทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญั
ของการสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป โดยไดร้ะบุ
ตวับคุคลที่จะท าหนา้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สามารถท าหนา้ที่แทน หรือไม่สามารถรบัหนา้ที่ไดท้นัที บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี
ระบบพัฒนาบุคลากรในล าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพรอ้ม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี ้เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นใหน้กั
ลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังานว่าในการด าเนินงานของบรษิัทฯ จะไดร้บัการสานต่ออย่างทนัท่วงที 

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยจดัใหม้ีการประเมินเป็น 
3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารสูงสุด 
(CEO) อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีที่
ผ่านมา เพื่อใหน้ ามาแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยไดใ้ชแ้นวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ามาปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยการประเมินแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
1. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทไดม้ีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปี บริษัทฯ จะน าส่งหนงัสือนดัประชุม
พรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์อง
บริษัทฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึ ้นไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่รอ้งขอ ทัง้นี ้ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจดัการประชุม 7 ครัง้ และมีการประชุมระหว่าง
กรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564  

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2564 มีดงันี ้

ชื่อ    -สกุล 

จ านวนท่ีร่วมประชุม / จ านวนประชมุท้ังหมด 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัและดแูล
กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. นายพอพล มณีรินทร ์ 7/7 - - - - - 
2. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช2 2/7 1/4 2/7 1/5 1/2  
4. นางสาวชญัญาพัทธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
5. นายกิตติ        พวัถาวรสกลุ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
6. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
7. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 4/7 - 4/7 2/5 - 5/12 
8. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา3 1/7 - 1/7 - - 2/12 

หมายเหต ุ 1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 
เป็นตน้ไป 
2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์ันธ์ คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ
แต่งตัง้ พลเรือเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
3 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแนวทางในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และสมเหตสุมผล โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงใหม้ีความสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิัท และภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญของผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบีย้ประชมุกรรมการต่อครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 

    กรรมการตรวจสอบ 20,000 
    กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - 

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าเบีย้การประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น และ งดการจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้รรมการที่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ส าหรับงวดปี  2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการดังนี ้ 

ชื่อ    -สกุล 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ค่าบ าเหน็จ รวม 
1. พล.อ.พอพล มณีรินทร ์ 350,000 - - 350,000 
2. นางจิตรมณี สวุรรณพลู 90,000 - - 90,000 
3. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 160,000 - - 160,000 
4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 140,000 - - 140,000 
5. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช 40,000 - - 40,000 
5. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ - - - - 
6. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม - - - - 
7.นางสาวพรทิพย ์       แซ่ลิม้ - - - - 
8.นายพงษ์เทพ วิชยักลุ - - - - 
9.นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา - - - - 

รวม 780,000   780,000 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด และไดจ้ัดท า
นโยบายการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่น ๆ เพื่อใชใ้นการกบัดแูลบรษิัทดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิัทมี
กลไกในการก ากับดแูลที่ท  าสามารถควบคมุดูแลการจดัการ และรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัท
รว่มอื่น ๆ เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง 

- การส่งบคุคลเขา้ที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยตวัแทนของบรษิัทจะตอ้ง
เป็นบคุคลซึ่งปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่ม อื่นๆ ดงักล่าว 

- ตวัแทนของบรษิัทฯ จะคอยก ากบัดแูลใหบ้รษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่นๆ ปฏิบตัิตามระเบียบและกฎเกณฑ ์ซึ่ง
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการของธุรกิจ นอกจากนีต้วัแทนจะตอ้งดูแลให้
บริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหรือการท ารายการส าคญัอื่น
ใดของบรษิัทดงักล่าวใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการขา้งตน้ใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ 

- การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน รวมถึงการท ารายการส าคัญให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าว ให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

นโยบายการลงทนุและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. การลงทนุในบรษิัทอื่นนัน้จะมีทัง้การรว่มทนุเพื่อจดัตัง้บรษิัทใหม่และการเขา้ซือ้หุน้ในบรษิัทอื่น โดยบรษิัทมีนโยบาย
ในการเขา้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 

2. ธุรกิจที่จะเขา้ร่วมลงทุนจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่ง
หรือแนวราบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรา้งเสถียรภาพของบรษิัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเขา้ลงทุนจะตอ้งผ่านการวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐานของธุรกิจที่จะเขา้ไปลงทุน แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในอนาคต 

4. การเขา้ลงทนุจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงพอเพื่อใหส้ามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทท่ีเขา้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บริษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ใน

แต่ละขณะ 
7. การลงทุนจะตอ้งผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเรื่องหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัยสิ์น พศ. 2547 
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8. บริษัทฯ จะก ากับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนดว้ยการส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เขา้ไปร่วมลงทุน ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นบุคคลซึ่ง
ปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เขา้ไปร่วมลงทุน โดยตัวแทน
ของบริษัทฯ จะตอ้งก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่ง
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
นัน้ ๆ 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

1) ด้านนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายก ากับดแูลกิจการ (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก าหนดใหม้ีนโยบายก ากับดูแล
กิจการ และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูผ้ลกัดนัและก ากับให้
เกิดการน าไปใชป้ฏิบตัิในกระบวนการท างานโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ไดป้ฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และ
ยึดถือปฏิบตัิตัง้แต่ปี 2557 และไดท้ าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัทราบ  

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 
ไดม้ีการทบทวนผ่านที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาทบทวนคู่มือนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงนโยบายและขอ้พึงปฏิบตัิต่าง ๆ ใหค้ลอบคลมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้  
2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

2) ด้านการสื่อสาร 

บริษัทฯ มีการส่ือสารใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบหลกัการก ากับดูแลกิจการที่และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บรษิัทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการส่ือสารใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียรบัทราบถึงเจตนารมณแ์ละมาตรฐานในการด าเนินงาน
ของบรษิัท ดงันี ้

- ส่งอีเมลใ์หพ้นกังานบริษัททุกคนในบริษัทรบัทราบหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
หลงัจากคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาทบทวนแลว้ 

- เผยแพรห่ลกัการก ากบัดแุลกิจการท่ีดีและนโยบายที่ส าคญัทางเว็บไซตข์องบรษิัท  
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3) ด้านแนวปฏิบัติ 
- จดัใหพ้นกังานทกุคนท าแบบทดสอบนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประเมินผลความ

เขา้ใจของพนกังาน 
- มีการเนน้ย า้นโยบายการรบั – การใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน 
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรอ้งเรียน (Whistle Blowing) ส าหรับผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยสามารถแจ้งข้อ

รอ้งเรียนผ่านทางหนา้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ในหวัขอ้ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

8.2     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทั้งหมด 
1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด1 / 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช2 กรรมการตรวจสอบ 1/4 
หมายเหต ุ  1 กรรมการตรวจสอบผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่ง  ประธาน กรรมการ  
  ตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม    
  2564 เป็นตน้ไป 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหนา้ที่ส  าคญัดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ของบรษิัท โดยรว่มกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่าย
จดัการ ซึ่งไดม้ีการสอบถามและใหค้วามเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมตัิงบการเงินดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถกูตอ้ง เชื่อถือ
ได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัครบถว้น 

2. สอบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการประเมินความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
บรษิัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษิัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบติดตามผลการด าเนินงาน ไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในท่ีมีสาระส าคญั 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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4. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 มีการพิจารณา เสนอแต่งตัง้ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
มีความเป็นอิสระและมีประสบการณใ์นการตรวจสอบรายงานทางเงินของบริษัท ใหม้ีความถูกตอ้ง เชื่อถื อไดแ้ละมีการ
เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัครบถว้น ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5. สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความ
ถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่ อประโยชนส์งูสดุของบริษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นสาระส าคญั เพื่อความโปรง่ใสและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

6. สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลดา้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานในรอบปี 2564 โดยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการบรษิัท ผล
การประเมินสรุปว่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑด์มีาก 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในปี 2564 ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

         (นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด) 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการ แผน กรอบการ
ท างาน และกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงทางดา้น
กลยทุธ ์การปฏิบตัิการ การเงิน โดยตอ้งมั่นใจไดว้่า บรษิัทจะสามารถด าเนินธุรกิจภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทั้งหมด 
1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     7/7 
2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช2 กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/7 
4. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 
5. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 
6. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/7 
7. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา3 กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/7 
หมายเหต ุ  1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป           

2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่ง   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
3 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตัง้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

1. พิจารณาทบทวนและก าหนดแผนการบรหิารความเส่ียงประจ าปี 2564 ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
2. พิจารณากลั่นกรองและใหข้อ้เสนอแนะต่อการลงทุนใหม่ของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีด  าเนินการตามกระบวนการ

บรหิารความเส่ียงและการจดัการท่ีเหมาะสมก่อนการตดัสินใจลงทนุ และน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
3. พิจารณาทบทวนความเส่ียงในดา้นต่างๆ ที่ส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอทกุไตรมาส 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงใหเ้กิดประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างสงูสดุ 

 
 

 (นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระมากกว่ารอ้ยละ 
50 ของจ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด โดยมีรายละเอียดของกรรมการดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทั้งหมด 
1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเนิด  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
5/5 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

5/5 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช2 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

1/5 

4. นายพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

2/5 

หมายเหต ุ  1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์เทพ วิชยักลุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนด  
   ค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป          

2 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  
   และก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 5 ครัง้ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

การสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระและกรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระ ทัง้นี ้พิจารณาจากขอ้เสนอของผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อย รวมถึง
บญัชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) โดยสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการและตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
และค านึงถึงความรูค้วามสามารถ ประสบการณท์ี่ เหมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกล
ยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
กิจการของบริษัท นอกจากนี ้ยงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการทัง้เพศ และความรูค้วามสามารถตาม 
Board Skill Matrix   
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การก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ ซึ่งไดเ้ทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อใหก้ระบวนการสรรหาบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย 

 

 

       
 (นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด) 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหบ้ริษัทด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลการท่ีดีตามนโยบายของบรษิัทฯ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 
3 ท่าน รายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทั้งหมด 
1. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช1 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี 1/2 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี 2/2 

3. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี 2/2 
หมายเหต ุ  1  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่ง 

  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิผล ตามบทบาทหนา้ที่ที่ก  าหนด และไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ใหเ้กิดความเหมาะสม สอดคลอ้ง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ติดตาม ควบคมุใหบ้รษิัทฯ ด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
3. พิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยก าหนดระยะเวลาการใหสิ้ทธิตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
– 30 ธันวาคม 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิต่อ
ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

4. พิจารณาผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies : CGR) ที่จดัโดย สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจ าปี 2564 ซึ่งผลการประเมินของ
บรษิัทอยู่ในระดบั ดีเลิศ  

 

 

 (พลเรือเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช) 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การก ากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  มีขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอย่างเพียงพอ  งบการเงินไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  โดย
เลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงั  รวมถึงจดัให้มีและด ารงรกัษา
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงิน  การดูแลรกัษา
ทรพัยสิ์นมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด าเนินการที่ผิดปกติ  รายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ  รวมทัง้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทแลว้  และไดร้ายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี ้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษิัท 
  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบ
การเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

           
(พลเอก พอพล  มณีรินทร)์ (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏิบตัิการ จึงไดม้ีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่
และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์นใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สดุ และมีการ
แบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการอนมุตัิ การบันทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูลทรพัยสิ์นออกจาก
กัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดย
บรษิัทจดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้รหิารสายงานท่ีรบัผิดชอบ 

ปัจจุบัน บริษัทไดม้ีการว่าจา้งที่ปรึกษา โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท ์(กรรมการผูจ้ัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัล
แตนท ์จ ากัด) เป็นผูด้  าเนินการ เพื่อท าการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยภายหลงัจากการปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะมีการว่าจา้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเขา้มาท าการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท และใหร้ายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทไดจ้ัดให้มีหน่วยงานก ากับการ
ปฏิบตัิงานการควบคมุภายใน (Compliant unit) เพื่อประสานงานกบับรษิัทท่ีปรกึษาดงักล่าว 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้ห้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ากัด ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่
สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชท้รพัยากรต่าง ๆ ของ
บริษัทอย่างคุม้ค่า สมประโยชน ์รวมถึงมีการควบคุมการด าเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้ง เชื่อถือได ้และ
ทนัเวลา  รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย และเป็นไปตามขอ้ก าหนด  กฎหมาย และขอ้บงัคบัของทางราชการ มีการทบทวนความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐาน
ความเป็นธรรมดา้นผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทุกฝ่าย นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่ในการพิจารณา
คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้ง 
ครบถว้นในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหาร ไดป้ระชุมเก่ียวกบักบัการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารในดา้นต่าง ๆ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภาพแวดลอ้มการควบคมุ, 2) การประเมินและบรหิารความเส่ียง, 3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบรหิาร, 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล โดยสรุปภาพรวมไดด้งันี ้
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องคก์รและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแลว้  ไม่มี
ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั โดยผูบ้รหิารไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัใน
การควบคุมภายใน และจัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งสามารถมีการปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบรษิัทบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยบรษิัทมีการก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ไดก้ าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
ระดบัอ านาจการบรหิาร และระดบัการอนมุตัิรายการท่ีเหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

การประเมินและการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารและจัดการองคก์รที่ดี เพื่อขับเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผูบ้ริหาร  โดยไดจ้ดัท า
นโยบายบริหารความเส่ียง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ ส าหรบับริหารจัดการความเส่ียง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเส่ียง หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการป้องกันการทุจริต คอรปัชั่น บริษัทฯ มี
การก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรปัชั่น 
ต่อเนื่องทกุปี โดยไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใตห้ัวข้อเรื่อง “นโยบายเก่ียวกับการรับ  การให้ของขวัญและส่ิงตอบแทน” และ 
“นโยบายเก่ียวกบัการป้องกันการทจุรติและการใหสิ้นบน” โดยประกาศใหพ้นกังานในบรษิัทไดร้บัทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แต่วันที่  
20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บรษิัท มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ผ่านการประชมุคณะกรรมการบริหาร โดยเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงานงวดเดียวกันกับปีก่อน และกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะหส์าเหตุของผลต่าง และปรบักลยุทธ์ 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากพบขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคัญ 
กรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท และรายงานการแกไ้ขดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้บรษิัทยงัไดก้ าหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมของบริษัทที่ค  านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยมีกระบวนการ
ติดตามดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางใหบ้คุคลที่บรษิัทแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มนัน้ถือปฏิบตัิ  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษัทมีการจดัเก็บขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเป็นระบบ  มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพท าใหม้ั่นใจไดว้่า ขอ้มลูถูกตอ้ง
เชื่อถือได ้เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมขอ้มลูจากภายในและและภายนอก โดยใชร้ะบบสารสนเทศใน
การประมวลผลและจดัเก็บขอ้มลูเพื่อสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่ก าหนด รวมทั้งส่ือสารขอ้มลูที่
จ  าเป็นต่อการสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถท าหนา้ที่ไดต้ามที่วางไว ้แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายในองคก์ร และส่ือสารขอ้มลู  
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุคลภายนอก  

 บรษิัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในองคก์ร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์นโยบาย และวิธีปฏิบตัิงาน หนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัรวมทัง้จดัใหม้ีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกับการกระท าผิดและการท าทจุรติ
แก่บรษิัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

ส าหรบัการส่ือสารภายนอกองคก์รบรษิัท จดัใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละช่องทางการติดต่อ ใหแ้ก่ผูล้งทนุผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และ
เผยแพรข่่าวสารท่ีส าคญัผ่าน website (www.nclthailand.com) ของบรษิัทและช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
จดัใหม้ีช่องทางใหบ้คุคลภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการกระท าผิดและทจุรติไดอ้ย่างปลอดภยั มายงัคณะกรรมการบรษิัท 
management@nclthailand.com ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการแจง้เบาแสการท าผิด และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีส่วนตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในโดยการว่าจา้ง
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบ
ทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถ
ควบคุมดูแลเรื่องการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งไดแ้ก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมแลว้ โดยสามารถป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทจากการที่
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กล่าวน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรบัการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นว่า บรษิัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีทีม่ีความเหน็ต่างไป
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไม่มี- 

  

http://www.nclthailand.com/
mailto:management@nclthailand.com
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หน่วยงานก ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมไดม้ีมติแต่งตัง้
บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์
จ ากัด ไดม้อบหมายใหคุ้ณวรรณา เมลืองนนท ์ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบ
ภายในของบรษิัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบรษิัท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั แลว้เห็นว่ามีความรู ้
ความสามารถและประสบการณท์ี่เพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว เนื่องจากมีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบภายในมา
เป็นระยะเวลา 20 ปี และผูป้ฏิบตัิงานหลกัไดเ้คยผ่านหลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้งยังไม่มีความเก่ียวขอ้งใด ๆ   กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ขอ้แนะน าใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่างอิสระอีกดว้ย โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงานการควบคุมภายใน (Compliant 
unit) เพื่อประสานงานกบับรษิัทผูต้รวจสอบดงักล่าว 

ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูต้รวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะตอ้งผ่านการคดัเลือกและ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผูต้รวจสอบภายในที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แก่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการว่าจา้งรวมถึงการเจรจาต่อรอง
ในค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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9.2 รายการระหว่างกัน  

สรุปลักษณะความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์
1  คณุกิตติ พวัถาวรสกลุ - เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ในบริษัท โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 14.15  ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 116.54 ลา้นบาท  
2  คณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกลุ - เป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ  
3  คณุวราภรณ ์กิตตยิานรุกัษ ์ - เป็นมารดาของคณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกลุ ซึ่งเป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ  
4  บริษัท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(“G&M”) 
- G&M เป็นบริษัทที่คุณป่ินรกั ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พวัถาวรสกุล เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ โดยถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน 5 ลา้นบาท 
- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ตัถกรรม  

5  บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั - เป็นบริษัทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมการ และมีบริษัท คิดนี่ ไทม ์จ ากดั ถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 74 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  
- บริษัท คิดนี่ ไทม ์จ ากดั เป็นบริษัทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 52 ของทนุจะทะเบียน 40 ลา้นบาท 
- คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิริกลุ เป็นพี่ชายคณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกลุ ซึ่งเป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ และ เป็นผูถ้ือหุน้ในบริษัทฯ สดัส่วนรอ้ยละ 1.71 ของทนุจด

ทะเบียนและช าระแลว้ 113.54 ลา้นบาท 
- บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรกัษาฟอกเลือดคนไขท้ี่เป็นโรคไตวาย 

 
6  บริษัท วารี เมดิคอล จ ากดั - เป็นบริษัทที่คณุยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 99.94 ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  

- คณุยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นบตุรของคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ  
- บริษัท วารี เมดิคอล จ ากัด ประกอบธุรกิจจ าหน่าย ติดตัง้ ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาครุภณัฑท์างการแพทย ์เครื่องมือแพทย ์รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณข์องสินคา้

ดงักล่าว 
7  บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 20 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 

บาท  
8  Zim Intergrated Shipping Service Ltd. - เป็นผูถ้ือหุน้รว่ม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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สรุปรายการระหว่างกันปี 2562 2563 และ ปี 2564 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คณุวราภรณ ์กิตตยิานรุกัษ ์ เป็นมารดาของคุณป่ินรัก ประ

สิทธิศิริกลุ ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ
กิตติ พวัถาวรสกลุ  

ค่ า เ ช่ า ค ลั ง
เก็บเอกสาร 

 
 

0.095 0.095 0.095 เหตผุลและความจ าเป็น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนัน้มีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจ านวนมากซึ่งบริษัทตอ้งเก็บรกัษาเอกสาร
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5  ปี  
บริษัทจึงมีความจ าตอ้งหาสถานที่ในการเก็บเอกสารดงักล่าว โดยบริษัทไดท้ าสญัญาเช่าอาคารพาณิชย ์
3 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 59-61 ซอยเจริญนคร 24  มีพืน้ที่ใชส้อยรวมประมาณ 408 ตร.ม. เพ่ือใชเ้ป็นสถานที่ใน
การเก็บเอกสาร ทั้งนี ้บริษัทไดมี้การท าสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 โดยสัญญาฉบบั
ปัจจุบนัเริ่มตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2562  ถึง 31 กรกฎาคม 2565 อตัราค่าเช่าเท่ากบั 90,000 บาทต่อปี หรือ
เท่ากับ 18.38  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอาคาร
พาณิชยล์กัษณะเดียวกันในบริเวณใกลเ้คียงพบว่ามีอตัราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ  190,000-360,000 
บาทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
นอกจากนี ้ในการเช่าอาคารดงักล่าว บริษัทยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นส านักงานชั่วคราวในกรณีเกิด
สถานการณฉ์กุเฉินอีกดว้ย  

คณุป่ินรกั ประสิทธิศิริกลุ เป็นภรรยาของคณุกิตติ พวัถาวร
สกลุ  

ค่าเช่า 1.20 1.20 1.20 เหตผุลและความจ าเป็น 
ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตอ้งการที่ดิน เพื่อใชต้ัง้โรงงาน
ในการผลิตน า้ยาฟอกไต โดยบริษัทไดท้ าสญัญาเช่าที่ดิน เนือ้ที่ประมาณ 1 ไร ่3 งาน 60 ตารางวา ตัง้อยู่
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูลดั ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี 11140 โดย
สญัญา เริ่มตัง้แต่ 1 เมษายน 2560  ซึ่งสญัญาปัจจุบนัเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 
2566 โดยมอีตัราเช่าเท่ากบั 1,200,00,000 บาทต่อปี หรือเท่ากบั 131.58 บาท ต่อตารางวาต่อเดือน (ไม่
รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับที่ดินที่พัฒนาแลว้ ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกลเ้คียง
พบว่ามีอตัราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 1,094,400-1,276,800 บาทต่อปี หรือ 120.00-140.00 บาทต่อ
ตารางวาต่อเดือน โดยในปี 2561 2562 และ 2563 มีค่าเช่าเท่ากับ 1.20 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งเป็นราคาที่
เหมาะสมตามราคาตลาด 

บริษัท เกรซ แอนด ์แกลม
เมอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“G&M”) 

เ ป็นบริษั ทที่ คุณ ป่ินรัก  ประ
สิทธิศิริกลุ ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ
กิตติ พวัถาวรสกลุ เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียน      5 ลา้นบาท 
 

ค่าเช่า 
เช็คคา้งจ่าย 

0.60 
0.05 

0.60 
- 

0.60 
- 

เหตผุลและความจ าเป็น 
ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตอ้งการใชอ้าคารส านกังานและ
อาคารโรงงาน เพ่ือใชใ้นการผลิตน า้ยาฟอกไต โดยบริษัทไดท้ าสญัญาเช่าอาคาร ตัง้อยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 
8 ถนนบางม่วง-บางคูลัด ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 มีพืน้ที่ใชส้อยรวม
ประมาณ 1,478 ตร.ม. โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560  ซึ่งสัญญาปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากับ 600,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 33.83 
บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีหกั ณ ที่จ่าย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัอาคาร ลกัษณะเดียวกนั
ในบริเวณใกลเ้คียงพบว่ามีอตัราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ  800,000-1,000,000 บาทต่อปี หรือ 50.00-
60.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยในปี 2562, 2563 และ 2564 มีค่าเช่าเท่ากับ 0.60 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นราคาที่ถูกกว่าอาคารในพืน้ที่ใกลเ้คียง ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นควรเหมาะสมในการเช่าดังกล่าว เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส 
จ ากดั 

เ ป็นบริษัทที่ คุณวิศิษฎ์ ป ระ
สิทธิศิริกุล เป็นกรรมการ และมี
บริษัทคิดนี่ ไทม์ จ ากัด ถือหุ้น
รวมในสัดส่วนร้อยละ  74 ของ
ทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  
บริษัทคิดนี่  ไทม์ จ ากัด  เ ป็น
บริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริ
กลุ เป็นกรรมการ และถือหุน้รวม
ในสดัส่วนรอ้ยละ 52 ของทุนจะ
ทะเบียน 40 ลา้นบาท 
คุณคุณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 
เป็นพี่ชายคุณป่ินรกั ประสิทธิศิริ
กุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ ของ
คุณกิตติ พวัถาวรสกุล และ เป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนรอ้ย
ละ 1.41 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ 116.54 ลา้นบาท 

รายไดจ้าก
การขาย 
ลกูหนีก้ารคา้ 

19.04 
2.63 

25.76 
2.70 

25.32 
2.69 

รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดท้ี่บริษัทย่อย เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด เรียกเก็บจาก บริษัท เซเว่นเดย ์
ไดอะลิซีส จ ากัด ในการขายน า้ยาฟอกไตและอุปกรณท์างการแพทย ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการฟอกไต 
ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการก าหนดราคาขายระหว่างกันในราคาเทียบเคียงกับ
บคุคลภายนอก  
โดยในปี 2562, 2563 และ 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย เท่ากับ 19.04, 25.76 และ 25.32  ลา้น
บาท ตามล าดบั และมีลกูหนีก้ารคา้คงเหลือเท่ากบั 2.63, 2.70 และ 2.69 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

บริษัท วารี เมดิคอล จ ากดั เป็นบริษัทที่คุณยิ่งรัก พัวถาวร
สกุล เป็นกรรมการ และถือหุ้น
รวมในสัดส่วนร้อยละ  99.94 
ของทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  
คุณยิ่งรกั พวัถาวรสกลุ เป็นบุตร
ของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และ 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วน
รอ้ยละ 6.88 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ 113.54 ลา้นบาท 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดจ้าก
การขาย 
ขายทรพัยส์ิน 
ตน้ทนุ
ใหบ้ริการ 

- 
- 
- 
- 

0.08 
- 

0.05 
0.50 

0.09 
0.04 
0.36 
0.36 

รายไดค้่าเช่า เป็นรายไดท้ี่เกิดจากการใหเ้ช่ารถปิคอพั โดยมีการก าหนดราคาใหเ้ช่าระหว่างกันในราคา
เทียบเคียงกบับคุคลภายนอก  
รายไดจ้ากการขาย เกิดจากบริษัทย่อย เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ขายน า้ยาใหใ้นราคาตลาด 
ขายสินทรพัย ์เกิดจากการขายอปุกรณส์ านกังานใหใ้นราคาตลาด 
ตน้ทนุใหบ้ริการ เกิดจากบริษัทย่อย เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ใชบ้ริการติดตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ และ
บ ารุงรกัษา ในราคาเทียบเคียงกบับคุคลภายนอก 
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่า 0.09 ล้านบาท จากการขาย 0.04 ล้านบาท จากการขาย
ทรพัยส์ิน 0.36 ลา้นบาท และตน้ทนุบริการ 0.36 ลา้นบาท 

Zim Intergrated 
Shipping Service Ltd. 

เป็นผู้ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด โดยถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 บาท 

รายไดค้่าที่
ปรกึษา 
ตน้ทนุการ
ใหบ้ริการ 
ลกูหนีเ้งินทด
รองจ่าย 
ลกูหนีอ่ื้น 
เจา้หนีก้ารคา้ 
 

3.97 
9.15 
0.17 
3.87 
1.11 

 

4.58 
2.42 
0.03 
3.84 
0.04 

10.03 
15.47 
- 

10.25 
3.39 

รายไดค้่าบริการที่ปรึกษา และลูกหนีอ่ื้น  เกิดจากเม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ มีมติใหผู้บ้ริหารเจรจาเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขเง่ือนไขบางเงื่อนไขในสญัญาระหว่างผูถ้ือหุน้
กับ Zim Intergrated Shipping Service Ltd ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยจะตอ้งไม่
นอ้ยกว่าผลประโยชนเ์ดิมที่ระบุอยู่ในสญัญาเดิม ทั้งนี ้บริษัทฯตอ้งค านึงถึงประโยชนอ์นัสูงสุดของผูถ้ือ
หุ้นเป็นหลัก โดยเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การเจรจาดังกล่าวสิ ้นสุดลง โดยบริษัทฯได้ท า  
Consultancy agreement เพ่ิมเติมกบั Zim Intergrated Shipping Service Ltd. เพ่ือใหบ้ริการที่ปรกึษา
เกี่ยวกบัการด าเนินงานขนส่งในประเทศที่ ซึ่งค่าบริการเป็นไปตามที่ระบใุนสญัญา  
ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจาการการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับ
บคุคลภายนอก 
โดยในปี 2564 บริษัทมีรายไดค้่าที่ปรกึษา เท่ากบั 10.03  ลา้นบาท ตน้ทนุบริการเท่ากบั 15.47 ลา้นบาท  
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สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัไดร้บัวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 3 แห่ง  เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ 547.435 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 40 ลา้นบาท  
- วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน รวม 230 ลา้นบาท 
- วงเงินสินเชื่อค า้ประกนั/รบัรอง/อาวลัตั๋วเงิน รวม 30 ลา้นบาท 
- วงเงินการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรวม 127 ลา้นบาท  
- วงเงินกูย้ืมระยะยาว รวม 120.435 ลา้นบาท 

ซึ่งวงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกนัโดยสิทธิเรียกรอ้งในบญัชีเงินฝากของบรษิัท ,รถหวัลาก-หางพว่งของบรษิัท, การจดจ านอง
ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของบรษิัท  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

  ในช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยแบ่งการท ารายการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการรายไดค้่าบริการ รายไดค้่าที่ปรึกษา และตน้ทุน
บริการกบับรษิัท Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบริษัท วารี เมดิคอล จ ากัด และรายไดจ้ากการขาย
กับบริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากัด  ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และไม่
ท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่างใด โดยบริษัทมีการก าหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบไดก้ับการท ารายการกับ
บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกันโดยการก าหนดราคารายไดค้่าบริการและการขายสินคา้ระหว่างกนัในราคา
ตน้ทุนบวกอตัราก าไรและมีเงื่อนไขการคา้ตามปกติ ส่วนรายไดค้่าที่ปรกึษาเป็นราคาที่เหมาะสมที่ก าหนดตาม
สญัญา 

2. รายการเช่าทรพัยส์ิน ซึ่งไดแ้ก่ การเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งจากญาติสนิทของคุณกิตติ พวัถาวรสกุล ซึ่งเป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ การเช่าที่ดิน อาคารส านกังานและอาคารโรงงานจากภรรยาของคุณกิตติ พวัถาวรสกุล 
และจากบริษัทที ่ภรรยาเป็นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ซึ ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการ ที ่ม ีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล และไม่ท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่างใด  

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 บริษัทไดม้ีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันซึ่งไดผ่้านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 
7/2556 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2556 โดยหากบรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท ารายการระหว่างกันกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สีย บรษิัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว  นโยบายของ
บรษิัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินคา้ วัตถุดิบ เป็นตน้ โดยการท ารายการ
ดงักล่าวจะตอ้งมีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่งเทียบเคียงไดก้บัการท า
รายการระหว่างบรษิัทและบคุคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับุคคล
ทั่วไป หรือการท ารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส  
และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 

- รายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่ส  าคญั นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการ
เช่าทรพัยสิ์น หรือรายการเก่ียวกับการซือ้ขายทรพัยสิ์น หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เป็นตน้ บริษัทมี
นโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการ
ดงักล่าว และตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นที่ส  าคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมเงินเพื่อใหบุ้คคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของการเขา้ท ารายการระหว่างกนั ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรม ซึ่ง
เทียบเคียงไดก้บัการท ารายการระหว่างบรษิัทและบคุคลทั่วไป และเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท า
รายการที่เก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัท เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ การใหบ้ริการจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร 
รายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภณัฑท์างการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเลือดซึ่งเป็นรายการคา้ปกติ รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาดา้นการขนส่งในประเทศ รายการเช่า พืน้ที่เก็บเอกสาร  เช่าที่ดิน อาคารส านกังานและอาคารโรงงาน ซึ่ง
เกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรบัรายการระหว่างกันดงักล่าวที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะ
ปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนัตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
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งบการเงิน 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2564 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั และไดต้รวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล 

โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแส เงินสดส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกันของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้ง ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความ

รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม

ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบ   งบการเงินใน
รายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกบัเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่อง เหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินโดยรวมเรื่องส าคญัในการตรวจสอบพรอ้มวิธีการตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องมีดงัต่อไปนี ้

การรับรู้รายได้ 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทใหบ้ริการกบัลกูคา้เป็นจ านวนมากรายและเงื่อนไขที่ระบุใหก้บัลกูคา้มีความหลากหลาย ท าใหร้ายการ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทมีเงื่อนไขในการรบัรูร้ายไดท้ี่แตกต่างกัน นอกจากนี ้แนวโนม้ของ การน าเขา้และส่งออกในกลุ่ม
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า วัสดุก่อสรา้งและอาหารแปรรูปท่ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณก์ารแข่งขันใน
อตุสาหกรรมการใหบ้รกิารน าเขา้และส่งออกที่เพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการเกิดขึน้จรงิของรายได้
และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้จากการใหบ้รกิาร 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ           
ท าความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุส าคญัที่กลุ่มบรษิัท ออกแบบไว ้ 

• สุ่มตัวอย่างรายการรายไดจ้ากการใหบ้ริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขการใหบ้ริการ 
และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัท 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เกิดขึน้ในช่วงใกลสิ้น้รอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนีท้ี่ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อยของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระส าคญั ซึ่งฝ่ายบริหารของ
บรษิัทฯจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบรษิัทย่อยเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกิดขึน้ ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
การพิจารณาการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าวเนื่องจากการประเมินการดอ้ยค่าดงักล่าวตอ้งใชด้ลุยพินิจที่
ส  าคญัของฝ่ายบริหารที่เก่ียวขอ้งกับการคาดการณ ์ ผลการด าเนินงานในอนาคตของบรษิัทย่อย โดยตอ้งใชแ้บบจ าลองทางการเงินใน
การค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะได ้รบัคืนและใชดุ้ลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากกลุ่มสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความเขา้ใจและ
ทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีส าคัญที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากกลุ่มสินทรพัย์
ดงักล่าวและอตัราคิดลดที่ใช ้โดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบที่เก่ียวขอ้งเพื่อท าความเขา้ใจในกระบวนการที่ท  าใหไ้ดม้าซึ่งตวัเลขดงักล่าว 
และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารใน
การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตดังกล่าว รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดโดยประเมินตน้ทุนถัวเฉล่ียของ
เงินทนุและขอ้มลูอื่น ๆ ในอตุสาหกรรมที่เปรียบเทียบกนัได ้
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ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจ้าไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเชื่อมั่น

ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอื่นนัน้มีความ

ขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่นแสดงขดั

ต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเรื่องดงักล่าวใหผู้้มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขที่

เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส าหรบักิจการที่ ด  าเนินงาน

ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้  ผูม้ี

หนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบรษิัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเชื่อมั่นในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่

การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้

เสมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผล

ไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจาก

การใชง้บการเงินเหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ

แสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสม

กับสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่ม

บรษิัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหาร  และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ขา้พเจ้าจะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลง

ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไร

ก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษิัทตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมิน

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส าคญัในระบบ การควบคุมภายในหากขา้พเจา้

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่
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บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทัง้หลายที่ส่ือสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชนท์ี่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 
 
 

อรวรรณ เตชวฒันสิรกิุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4807 
 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ ์2565 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 147,780,977      50,425,864        72,362,825        11,714,413        

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 7, 8 13,281,323        6,579,171          15,479,623        7,805,246          

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 9 382,805,361      205,676,814      213,554,761      96,929,702        

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุที่ถึงก าหนด

   ช  าระภายในหนึ่งปี 14 38,715,115        40,400,505        38,715,115        40,400,505        

สินคา้คงเหลือ 10 9,076,132          4,339,798          -                         -                         

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 10,138,625        4,829,903          4,206,843          4,445,927          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 601,797,533      312,252,055      344,319,167      161,295,793      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 11 97,223,421        96,519,764        87,584,062        87,329,021        

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12 7,953,431          6,799,091          5,100,000          5,100,000          

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 13 -                         -                         134,319,364      124,119,364      

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - สทุธิจาก

   สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 -                         39,258,641        -                         39,258,641        

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 7 -                         -                         20,000,000        20,000,000        

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 15 69,794,685        71,120,651        69,794,685        71,120,651        

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 16 178,832,145      121,397,927      148,130,282      87,733,804        

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 17 50,553,524        61,889,155        40,013,628        46,562,418        

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 18 26,826,005        24,351,535        2,896,600          946,482             

คา่ความนิยม 19 2,252,566          2,252,566          -                         -                         

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย 10,187,469        14,079,471        10,187,469        14,079,471        

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 5,264,000          5,841,108          4,320,925          4,501,943          

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,841,731          1,927,192          1,414,721          1,461,997          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 450,728,977      445,437,101      523,761,736      502,213,792      

รวมสินทรัพย์ 1,052,526,510   757,689,156      868,080,903      663,509,585      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



 

หนา้ | 174 

  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 20 195,012,985      190,544,460      190,000,000      165,483,721      
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 7 3,760,284          430,094             12,110,270        1,562,225          
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 21 239,164,893      126,186,634      123,205,745      50,068,179        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 22 24,420,725        15,151,285        24,420,725        15,151,285        
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 16,124,441        21,776,662        8,770,320          10,288,202        
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 22,854,882        9,085,822          7,350,665          5,381,760          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 501,338,210      363,174,957      365,857,725      247,935,372      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจาก
   สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22 68,649,654        63,144,398        68,649,654        63,144,398        
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นที่
   ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 30,424,542        38,687,426        26,264,562        33,817,805        
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 287,475             295,932             -                         -                         
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 23 15,517,461        13,037,301        15,172,965        12,360,543        
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,141,166          2,517,844          1,141,166          2,517,844          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 116,020,298      117,682,901      111,228,347      111,840,590      
รวมหนีสิ้น 617,358,508      480,857,858      477,086,072      359,775,962      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทนุเรือนหุน้ 26
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามญั 499,152,248 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท
         (2563: หุน้สามญั 454,152,248 หุน้ 
           มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท) 124,788,062      113,538,062      124,788,062      113,538,062      
   ทนุที่ออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 466,152,248 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท
         (2563: หุน้สามญั 454,152,248 หุน้ 
           มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท) 116,538,062      113,538,062      116,538,062      113,538,062      
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 26 207,830,057      170,630,057      207,830,057      170,630,057      
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 12,478,806        11,353,806        12,478,806        11,353,806        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 73,897,108        (36,075,889)       54,147,906        8,211,698          
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 2,916,471          (4,726,340)         -                         -                         
สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 413,660,504      254,719,696      390,994,831      303,733,623      
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทย่อย 21,507,498        22,111,602        -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 435,168,002      276,831,298      390,994,831      303,733,623      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,052,526,510   757,689,156      868,080,903      663,509,585      

-                     -                     -                     -                     
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

กรรมการ
(นายพงษเ์ทพ วิชยักุล)

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา)
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,802,474,447   780,764,537      1,225,972,692   544,179,945      
รายไดจ้ากการขาย 90,328,568        103,184,598      -                         -                         
รายไดอ่ื้น
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 13 -                         265,755             -                         -                         
   อ่ืน ๆ 31,094,256        32,940,305        37,703,321        30,069,084        

รวมรำยได้ 1,923,897,271   917,155,195      1,263,676,013   574,249,029      

ค่ำใช้จำ่ย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 1,496,199,349   638,244,453      1,044,400,295   431,850,785      
ตน้ทนุขาย 66,647,402        73,365,337        -                         -                         
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย 33,447,359        31,189,891        22,175,977        16,687,858        
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 193,249,377      190,106,636      133,967,792      112,597,014      

รวมค่ำใช้จำ่ย 1,789,543,487   932,906,317      1,200,544,064   561,135,657      

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 134,353,784      (15,751,122)       63,131,949        13,113,372        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 12 2,646,431          1,570,622          -                         -                         
รายไดท้างการเงิน 28 4,622,528          7,842,085          5,567,195          8,448,887          
ตน้ทนุทางการเงิน 29 (12,212,229)       (13,063,378)       (10,901,709)       (10,715,499)       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 129,410,514      (19,401,793)       57,797,435        10,846,760        
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 25 (16,682,401)       (4,832,138)         (10,736,227)       (2,468,537)         

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 112,728,113      (24,233,931)       47,061,208        8,378,223          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 7,642,811          (370,812)            -                         -                         
รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตรป์ระกันภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 31,620               (160,030)            -                         (160,030)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 7,674,431          (530,842)            -                         (160,030)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 120,402,544      (24,764,773)       47,061,208        8,218,193          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 111,081,303      (26,072,824)       47,061,208        8,378,223          
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,646,810          1,838,893          

112,728,113      (24,233,931)       
-                     -                     

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 118,740,808      (26,603,666)       47,061,208        8,218,193          
สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,661,736          1,838,893          

120,402,544      (24,764,773)       
-                         -                         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 31
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 0.244                 (0.057)                0.103                 0.018                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
สว่นของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ผลตา่งจากการแปลงคา่ สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ที่ออก สว่นเกิน จดัสรรแลว้ - งบการเงินที่เป็น รวมสว่นของผูถื้อหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ รวม
และช าระเตม็มลูคา่แลว้ มลูคา่หุน้ ส  ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย สว่นของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 113,538,062      170,630,057      11,047,311        (9,536,540)         (4,355,528)               281,323,362          24,328,319            305,651,681          
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี -                         -                         -                         (26,072,824)       -                               (26,072,824)          1,838,893              (24,233,931)          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                         -                         -                         (160,030)            (370,812)                  (530,842)               -                            (530,842)               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                         -                         -                         (26,232,854)       (370,812)                  (26,603,666)          1,838,893              (24,764,773)          
จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหต ุ13) -                         -                         -                         -                         -                               -                            (4,055,610)            (4,055,610)            
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ27) -                         -                         306,495             (306,495)            -                               -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 113,538,062      170,630,057      11,353,806        (36,075,889)       (4,726,340)               254,719,696          22,111,602            276,831,298          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 113,538,062      170,630,057      11,353,806        (36,075,889)       (4,726,340)               254,719,696          22,111,602            276,831,298          
ก าไรส  าหรบัปี - - - 111,081,303      - 111,081,303          1,646,810              112,728,113          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี - - - 16,694               7,642,811                7,659,505              14,926                   7,674,431              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                         -                         -                         111,097,997      7,642,811                118,740,808          1,661,736              120,402,544          
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตขุอ้ 26.2) 3,000,000          37,200,000        -                         -                         -                               40,200,000            -                            40,200,000            
เงินปันผลจา่ยใหก้ับสว่นไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (หมายเหต ุ13.2) -                         -                         -                         -                         -                               -                            (2,265,840)            (2,265,840)            
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ27) -                         -                         1,125,000          (1,125,000)         -                               -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 116,538,062      207,830,057      12,478,806        73,897,108        2,916,471                413,660,504          21,507,498            435,168,002          
-                     -                     -                     -                     -                           -                            -                            -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ -                     -                     -                     -                     -                           -                            -                            -                        

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

รวม
ทนุเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ -

และช าระเตม็มลูคา่แลว้ สว่นเกินมลูคา่หุน้ ส  ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สว่นของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 113,538,062      170,630,057      11,047,311        300,000             295,515,430          
ก าไรส  าหรบัปี -                         -                         -                         8,378,223          8,378,223              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                         -                         -                         (160,030)            (160,030)               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                         -                         -                         8,218,193          8,218,193              
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ27) -                         -                         306,495             (306,495)            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 113,538,062      170,630,057      11,353,806        8,211,698          303,733,623          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 113,538,062      170,630,057      11,353,806        8,211,698          303,733,623          
ก าไรส  าหรบัปี -                         -                         -                         47,061,208        47,061,208            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                         -                         -                         -                         -                            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                         -                         -                         47,061,208        47,061,208            
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตขุอ้ 26.2) 3,000,000          37,200,000        -                         -                         40,200,000            
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ27) -                         -                         1,125,000          (1,125,000)         -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 116,538,062      207,830,057      12,478,806        54,147,906        390,994,831          

-                     -                     -                     -                     -                        
-                     -                     -                     -                     -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 129,410,514      (19,401,793)       57,797,435        10,846,760        

รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 1,917,246          713,637             3,716,909          (2,028,956)         

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 39,433,964        34,962,813        20,195,982        16,250,174        

   ตดัจ  าหน่ายหนีส้ญู 1,720,101          -                         1,720,101          -                         

   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย 132,359             145,556             132,359             145,556             

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณแ์ละยานพาหนะ (80,578)              672,129             (80,578)              672,129             

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ ์สว่นปรบัปรุงอาคารและ

      คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 225,092             666,394             225,092             -                         

   ตน้ทนุในการท ารายการตดัจ าหน่าย 122,696             92,022               122,696             92,022               

   ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเชา่ (60,234)              -                         (60,234)              -                         

   คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ 7,385                 5,188                 -                         -                         

   คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ตดัจา่ย 130,815             130,815             130,815             130,815             

   คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 2,952,780          3,302,214          2,812,422          3,002,198          

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                         (265,755)            -                         -                         

   สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (2,646,431)         (1,570,622)         -                         -                         

   ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (530,981)            (44,567)              (372,084)            268,101             

   เงินปันผลรบั -                         -                         (4,026,251)         (1,026,652)         

   รายไดท้างการเงิน (4,622,528)         (7,842,085)         (5,567,195)         (8,448,887)         

   ตน้ทนุทางการเงิน 12,212,229        13,063,378        10,901,709        10,715,499        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน 180,324,429      24,629,324        87,649,178        30,618,759        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (6,389,082)         195,850             (7,361,306)         7,594,194          

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน (180,695,443)     75,639,248        (122,040,402)     21,849,866        

   สินคา้คงเหลือ (4,743,719)         (1,109,107)         -                         -                         

   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (5,308,722)         1,821,616          239,084             1,751,897          

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (45,354)              1,289,868          (83,539)              1,327,144          

หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 3,330,190          (1,456,432)         5,348,045          (5,367,319)         

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 112,542,255      (65,564,309)       72,743,683        (23,007,877)       

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 12,436,144        4,876,004          635,989             1,868,904          

   หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (1,376,678)         (1,225,521)         (1,376,678)         (1,225,521)         

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 110,074,020      39,096,541        35,754,054        35,410,047        

   เงินสดรบัดอกเบีย้ 327,477             892,422             272,144             762,237             

   เงินสดรบัภาษีเงินได้ 3,759,642          5,052,132          3,759,642          5,052,132          

   จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (441,000)            (997,627)            -                         (997,627)            

   จา่ยภาษีเงินได้ (14,729,112)       (8,491,405)         (9,222,292)         (5,493,922)         

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 98,991,027        35,552,063        30,563,548        34,732,867        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อุปกรณ์ (28,430,389)       (5,073,226)         (27,452,025)       (1,931,719)         

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 342,122             947,050             342,122             947,050             

เงินสดจา่ยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,985,514)         (115,189)            (1,985,514)         -                         

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -                         1,700,000          -                         1,700,000          

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเพ่ิมขึน้ -                         -                         -                         (20,000,000)       

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ -                         -                         (5,000,000)         (32,896,493)       

เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                         (599,580)            -                         -                         

เงินสดรบัดอกเบีย้ -                         -                         1,000,000          736,986             

เงินสดรบัจากเงินปันผลในบริษัทย่อย -                         -                         2,534,160          -                         

เงินสดรบัจากเงินปันผลในบริษัทร่วม 1,492,091          1,026,652          1,492,091          1,026,652          

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันเพ่ิมขึน้ (703,657)            (9,563,755)         (255,041)            (8,746,913)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (29,285,347)       (11,678,048)       (29,324,207)       (59,164,437)       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 4,468,525          (37,647,113)       24,516,279        (35,792,725)       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันลดลง -                         (20,000,000)       -                         -                         

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 30,000,000        89,718,661        30,000,000        89,718,661        

เงินสดจา่ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (15,348,000)       (11,515,000)       (15,348,000)       (11,515,000)       

เงินสดรบัคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 40,200,000        -                         40,200,000        -                         

เงินสดจา่ยหนีส้ินตามสญัญาเชา่ (23,189,105)       (21,499,784)       (9,447,810)         (9,662,931)         

เงินสดจา่ยเงินปันผลใหก้ับสว่นไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย (2,265,840)         -                         -                         -                         

ดอกเบีย้จา่ย (11,821,918)       (13,226,145)       (10,511,398)       (10,747,321)       

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 22,043,662        (14,169,381)       59,409,071        22,000,684        

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 5,505,256          (320,564)            -                         -                         

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตอ่เงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 100,515             183,950             -                         -                         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 97,355,113        9,568,020          60,648,412        (2,430,886)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 50,425,864        40,857,844        11,714,413        14,145,299        

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 6) 147,780,977      50,425,864        72,362,825        11,714,413        
   -                     -                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใชเ่งินสดประกอบดว้ย

   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั

       - สทุธิจากภาษีเงินได้ 16,694               160,030             -                         160,030             

   จ  าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยยงัไม่ไดร้บัช  าระ -                         (1,202,535)         -                         -                         

   จ  าหน่ายอุปกรณ ์ยานพาหนะ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

      ยงัไม่ไดร้บัช  าระ -                         (1,200,000)         -                         (1,200,000)         

   สินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พ่ิมขึน้ 8,003,915          47,955,720        436,918             20,391,315        

   รบัช  าระลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุดว้ยยานพาหนะ (45,280,000)       (41,980,000)       (45,280,000)       (41,980,000)       
   
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯคือ ครอบครวัพวัถาวร
สกุล ซึ่งถือหุน้รวมกันในอัตรารอ้ยละ 19.16 (2563: รอ้ยละ 51.48) ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การรบัจัดการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็น
ตวัแทนออกของดา้นพิธีการศลุกากรใหก้ับ ผูน้  าเขา้ผูส่้งออก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 
12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้  ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณด์ังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์ังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมลูค่าของสินทรพัย ์
ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีฝ่้ายบรหิารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เมื่อสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี          พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ออกตามความ      ในพระราชบัญญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบรษิัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจาก
งบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) ดงัต่อไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรารอ้ยละ 
ชื่อบรษิัท ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
บรษิัทย่อยที่บรษิัทฯถือหุน้โดยตรง     
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง

ประเทศ 
สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั ผลิตน า้ยาฟอกไต ไทย 52.80 52.80 
บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั* วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

จากกญัชงและกญัชา 
ไทย 51.00           - 

บรษิัทย่อยที่ถือหุน้โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
NCL International Logistics USA 

Inc. 
ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา 100.00 100.00 

LG Container Line Pte. Ltd. ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

NCL International Logistics Private 
Limited* 

ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

อินเดีย 100.00 100.00 

Qingdao National Container Line 
Co., Ltd.** 

ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

จีน 100.00 100.00 

Ningbo NCL Inter Logistics      
Co., Ltd.** 

ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

จีน 100.00 100.00 

NCL Inter Logistics Vietnam     
Co., Ltd.** 

ใหบ้รกิารขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

เวียดนาม 49.00 49.00 

* บริษัทย่อยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ริ่มด าเนินกิจการ 
** บริษัทย่อยดงักล่าวหยดุด าเนินกิจการ 

  



 

หนา้ | 185 

- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 5/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อจัดตัง้

บริษัทจ ากัด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บริษัทเพื่อสนบัสนุนวิจยัและพฒันาการปลกู สกัด จ าหน่าย และ
พฒันาผลิตภณัฑจ์ากกัญชงและกัญชา ทัง้นีเ้มื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกา ดีไซน ์จ ากดั 
(มหาชน) ไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ “บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากัด” โดยบริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุน้
คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับตัง้แต่วนัที่
ดงักล่าวตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได ้หากบริษัทฯมีสิทธิไดร้ับหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

ค)  บรษิัทฯน างบการเงินของบรษิัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทฯมีอ านาจในการควบคมุบรษิทั
ย่อยจนถึงวนัท่ีบรษิัทฯสิน้สดุการควบคมุบรษิัทย่อยนัน้   

ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามงบการเงินของบรษิัทย่อยซึ่งจดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียราย
เดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดังกล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัท รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว้  

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัทย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

2.3 บรษิัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามวิธีราคาทนุ 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรบัปรุงจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บรษิัท  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที ่1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบงัคับใชส้ าหรบังบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน   ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรน
ในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บรษิัท 

4. นโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดค้่าบริการ 

รายไดค้่าบรกิารรบัรูเ้มื่อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้และรบัรูต้ลอดช่วงเวลาที่ใหบ้รกิารโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเรจ็ของงาน 
ซึ่งค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทนุท่ีเกดิขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบัตน้ทนุทัง้หมดที่คาดวา่จะใชใ้นการปฏิบตัิตามสญัญา  

 ขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูค่าที่ไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัส าหรบัสินคา้ที่ไดส่้งมอบหลังจากหักประมาณการ
สินคา้รบัคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 รายไดด้อกเบีย้  

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงินมา
คณูกับอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินที่เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั  ที่จะน ามลูค่าตามบญัชี
สทุธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
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 ตน้ทนุทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีสิ้นทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและรบัรู ้
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงนิปันผลรบั 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อบรษิัทฯมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสงู ซึ่งถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเรจ็รูปแสดงมลูค่าตามราคาทนุตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุ
ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถดุิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ และวสัดุโรงงานแสดงมลูค่าตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือ
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุการผลิตเมื่อมีการเบิกใช ้

 มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัค านวณจากราคาที่คาดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นในการขาย
สินคา้นัน้ได ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.5 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 บรษิัทฯบนัทึกมลูค่าเริ่มแรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุในราคาทนุซึ่งรวมตน้ทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บรษิัทฯ
จะบนัทึกอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 
10 - 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ไดร้บัสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแ์สดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของสินทรพัย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณค์ านวณจากราคาทนุโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณดงันี ้ 



 

หนา้ | 188 

  ส่วนปรบัปรุงที่ดิน  10  ปี 
  อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  3 - 30  ปี 
  เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน  3 - 5  ปี 
  เครื่องจกัรและอปุกรณ ์  5 - 30  ปี 
  ตูค้อนเทนเนอร ์   20  ปี 
  ยานพาหนะ รถบรรทกุหวัลากและหางพ่วง  5 - 18  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและสินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณอ์อกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วน
ของก าไรหรือขาดทนุเมื่อกลุ่มบรษิัทตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

4.7     สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษัทบันทึกตน้ทุนเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยน์ั้น ณ 
วนัที่ซือ้ธุรกิจ ส่วนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ไดม้าจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบนัทึกตน้ทุนเริ่มแรกของสินทรพัยน์ัน้ตามราคาทนุ 
ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการลดลง
ของมลูค่า (ถา้มี) ของสินทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์ังกล่าวเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่าง
นอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดั มีดงันี ้

                                    อายกุารใหป้ระโยชน ์

  คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์  3 - 10  ปี 
  ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัลกูคา้ ผูใ้หเ้ช่าตูค้อนเทนเนอร ์
  และสายเรือ  3 - 25 ปี 
  ความรูท้างเทคนิคในการด าเนินธุรกิจ NVOCC 10 ปี 

4.8 ค่าความนิยม  

กลุ่มบรษิัทบนัทึกมลูค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทนุ ซึ่งเท่ากบัตน้ทนุการรวมธุรกิจส่วนท่ีสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของ
สินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า หากมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าสงูกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรบัรูส่้วนที่สงู
กว่านีเ้ป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทกุปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึน้จากการรวมกิจการใหก้ับหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) ที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จากการ
รวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะท าการประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละ
รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี กลุ่มบริษัทจะรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่ม
บรษิัทไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.9 สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการใหสิ้ทธิในการควบคมุการใชสิ้นทรพัยท์ี่ระบุ
ไดส้ าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้
และสัญญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน)  กลุ่มบริษัท
บนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิงและหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญา
เช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดั
มลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า
จากการรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงันี ้

  ที่ดินและอาคาร 2 - 3 ปี 

  ตูค้อนเทนเนอร ์ 20 ปี 

  ยานพาหนะ 5 ปี 

  เครื่องใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้ับกลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรพัยด์งักล่าว
ไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซือ้ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์
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หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวน
เงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่หักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึน้อยู่กับดชันีหรือ
อัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบรษิัทจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันี
หรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที่เหตกุารณห์รือเงื่อนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

กลุ่มบรษิัทคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงนิท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่หรืออตัรา
ดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล มลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะ
เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสัญญาเช่า นอกจากนี ้มูลค่าตาม
บญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระ
ตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสัน้ 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้แต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล  จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถื อเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน กลุ่มบริษัทบนัทึกจ านวนเงินที่ไดร้บัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้จากการไดม้าซึ่งสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมลูค่าตาม
บญัชีของสินทรพัยอ์า้งอิงและรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษิัทฯ หรือถกูบรษิัทฯควบคุมไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษิัทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ่งท าใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี
อ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บรษิัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนัน้  

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ  สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่
เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกลุเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งนีมู้ลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรพัยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรพัย ์กลุ่มบรษิัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยแ์ละค านวณคิด
ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมนิความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของ เงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี่ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุใน
การขาย กลุ่มบริษัทใชแ้บบจ าลองการประเมินมลูค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรพัย ์ซึ่งสะทอ้นถึงจ านวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กับผูข้ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชีท้ี่แสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรพัยท์ี่รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบรษิัทจะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดร้บัคืนภายหลังจากการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครัง้ล่าสดุ โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้จากการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรพัยใ์นงวดก่อน ๆ  กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยังส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุทนัที  

4.13 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 บริษัทฯและพนกังานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บรษิัทฯจ่าย
สมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบรษิัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบรษิัทถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  
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 กลุ่มบริษัทค านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั ส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อ
กิจการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งที่เก่ียวขอ้ง  

4.14 ประมาณการหนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพันนั้น และกลุ่ม
บรษิัทสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับัญชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กั
ภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรบัลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกับรายการที่ได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้
ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรูสิ้นทรัพยท์างการเงินดังกล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามที่กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรบัรูร้ายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วันที่ร ับรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าใน
ภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น และสินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรพัยท์าง
การเงิน 

สินทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อกลุ่มบรษิัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพื่อรบั
กระแสเงินสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัช าระเพียง
เงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ท่านัน้  

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทัง้นี ้ผล
ก าไรและขาดทุนที่เกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุ    

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 

ยกเวน้หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ ์กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกส าหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนการ
ท ารายการ และจดัประเภทหนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้
วิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ทั้งนี ้ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบีย้ที่แท้จริงจะรับรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือ
ส่วนเกินมลูค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนั้นดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดสิ้น้สดุลง หรือไดม้ี
การโอนสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ั้น รวมถึงไดม้ีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรพัยน์ัน้ หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้  
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กลุ่มบริษัทตัดรายการหนีสิ้นทางการเงินก็ต่อเมื่อไดม้ีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนีสิ้นนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผูกพนันัน้ หรือมีการสิน้สดุลงของภาระผูกพนันัน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนหนีสิ้นทางการเงินที่มีอยู่ใหเ้ป็นหนีสิ้นใหม่จากผูใ้ห้
กูร้ายเดียวกนัซึ่งมีขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีสิ้นที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะ
ถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสิ้นเดิมและรบัรูห้นีสิ้นใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไร
หรือขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

กลุ่มบริษัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระ
ตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมาณ
ของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีที่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า 
ในขณะที่หากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวดั
มูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทาง
การเงิน  

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญ เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกิน
กว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสญัญา เมื่อมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนั้นมีการ
เพิ่มขึน้ของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูภายนอก
อื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนีก้ารคา้ดงันัน้ ทุกวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผล
ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้ 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น
อดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอด
สทุธิ หรือตัง้ใจที่จะรบัสินทรพัยแ์ละช าระหนีสิ้นพรอ้มกนั 
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรัพย์
หรือหนีสิ้นที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณ
มลูค่ายตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ใหม้ากที่สดุ  

 ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่ใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม

ส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

4.18 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนจากรฐับาลรับรูเ้มื่อบริษัทย่อยเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทย่อยปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่
ก าหนดไว ้และจะไดร้บัเงินอดุหนนุนัน้  

บริษัทย่อยรบัรูเ้งินอุดหนุนจากรฐับาลในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่บริษัทย่อยรับรูต้น้ทุนที่เงิน
อดุหนนุนัน้จ่ายใหเ้ป็นการชดเชย 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้

การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

 รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า 

 ในการค านวณรายไดท้ี่รับรูต้ลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวัดระดับความกา้วหนา้ของงาน

เพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้สร็จสิน้ ซึ่งค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนที่

เกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบัตน้ทนุทัง้หมดที่คาดว่าจะใชใ้นการปฏิบตัิตามสญัญา 
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 การรับรู้เงนิลงทุนในบริษัทร่วมทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด ถึงแมว้่าบริษัทฯจะถือหุน้
และมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯและผูถื้อ
หุน้อีกฝ่ายหนึ่งไดท้ าสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) และระบุใหก้รรมการจ านวน 2 ใน 3 ท่านไดร้บั
การแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งท าใหม้ีอ  านาจในการควบคมุบรษิัทดงักล่าว  

 การรวมงบการเงนิของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯพิจารณาว่าบรษิัทฯมีอ านาจควบคมุใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ถึงแมว้่า

บรษิัทฯจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบรษิัทดงักล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้เนื่องจาก 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ท า Business cooperation agreement กับบริษัท

ดังกล่าว เพื่อเขา้ควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของบริษัทดังกล่าวได ้ดังนั้ น NCL 

Inter Logistics Vietnam Company Limited จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน ามารวมในการจัดท างบ

การเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทฯมีอ านาจควบคมุในกิจการดงักล่าว 

 สัญญาเช่า  

การก าหนดอายสุญัญาเช่าทีม่ีสทิธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดส่ิงจงูใจทางเศรษฐกิจส าหรบักลุ่มบรษิัทในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน้ 

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ช่า 

กลุ่มบรษิัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการก าหนด
อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษิัทในการคิดลดหนีสิ้นตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบีย้ที่กลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที่จ  าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัสินทรพัยสิ์ทธิ
การใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  
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การจดัประเภทของสญัญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผูใ้หเ้ช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของในสินทรพัยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนีท้ี่คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไ์วข้องกลุ่มลกูคา้ที่มีความเส่ียงดา้นเครดิตที่คลา้ยคลึงกัน เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบรษิัทอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ที่เกิดขึน้จรงิในอนาคต 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  ที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมลูค่า ซึ่งตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบั
ตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต  สภาพคล่อง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปล่ียนแปลงของ
มลูค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกับตวัแปรที่ใชใ้นการค านวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประมาณผลขาดทนุที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จากสินคา้คงเหลือ โดยค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเผ่ือส าหรับสินค้าเคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ทีด่ิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (ไม่รวมที่ดิน) อาคารและอปุกรณฝ่์ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท า
การประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (ไม่รวมที่ดิน) อาคาร
และอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ 
ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เก่ียวขอ้งกับการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับ
สินทรพัยน์ัน้ 
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 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ณ วันที่ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้ับในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของ
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบรษิัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษีที่ไม่ไดใ้ช้
เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรบัรูจ้  านวนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

 ในการประเมินค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมลู
ค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยด์งักล่าว มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายุติ ธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรพัยห์รือมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่ม
บริษัทอา้งอิงจากขอ้มลูที่มีอยู่เก่ียวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งไดเ้ขา้ท าในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน
ส าหรับสินทรัพยท์ี่คลา้ยคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษัทใช้แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูล
งบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหนา้และไม่รวมถึงการปรบัโครงสรา้งใด ๆ ที่กิจการยงัไม่ไดม้ีผลผกูพนัหรือการลงทนุในอนาคต
ที่ส าคัญซึ่งจะท าใหสิ้นทรัพยน์ั้นดีขึน้ ทั้งนี ้อัตราคิดลดที่ใชใ้นแบบจ าลองดังกล่าวรวมถึงกระแสเงินสดรับในอนาคตที่
คาดการณแ์ละอตัราการเติบโดที่ใชใ้นการค านวณนีม้ีผลกระทบต่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน  การประมาณการดงักล่าว
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์และค่าความนิยมซึ่งกลุ่มบรษิัทไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์

 หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึ่งตอ้งอาศยั

ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บรษิัทฯมีหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประเมินผลของคดทีี่

ถูกฟ้องรอ้งแลว้และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ไดบ้ันทึกประมาณการหนี ้สินดังกล่าว ณ วันสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน  
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 255 171 190 140 
เงินฝากธนาคาร 147,526 50,255 72,173 11,574 

รวม 147,781 50,426 72,363 11,714 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (2563: 
รอ้ยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี) 

7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบรษิัทมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น  ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ 

  ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิัทฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

รายชื่อกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บรษิัทย่อย 
บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั บรษิัทย่อย 
บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั บรษิัทย่อย 
NCL International Logistics USA Inc. บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
LG Container Line Pte. Ltd. บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
NCL International Logistics Private Limited บรษิัทย่อย (ถือหุน้โดยบรษิัทย่อย) 
บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิัทรว่ม 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้รว่มในบรษิัทรว่ม 
บรษิัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บรษิัท วารี เมดิคอล จ ากดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
บรษิัท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุน้โดยบคุคลใกลช้ิดกรรมการ 
บรษิัท ลิม้โสภณ พานิช จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท แอล เอ็น จี ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เอเชียน อินเตอรล์อว ์จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เออีซี อินเตอรเ์ซอรว์ิส จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เออีซี เวลเนส คอนสตรคัชั่น จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท เวิลด ์ฟอร ์วนั จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท แอดไนนต์ีไ้นน ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท พีเอ็ม เซ็นเตอร ์จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั 
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รายการธุรกิจที่ส  าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งันี ้
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 10,047 4,942 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม  
      อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ - - 13,119 5,133 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รายไดค้่าเช่า - - 2,657 2,399 ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
 ค่าเช่า - - 2,911 - ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั      
 รายไดอ่ื้น - - 1,495 - ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
 ขายทรพัยส์ิน - - - 2 มลูค่าตามบญัชบีวกก าไร 

ส่วนเพ่ิม 
 ดอกเบีย้รบั - - 1,000 737 อตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
 รายไดเ้งินปันผล - - 2,354 - ตามที่ประกาศจ่ายในอตัรา    

หุน้ละ 120.00 บาท 
 รายไดค้่าเช่า - - 12 - ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - - 4 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 14,601 8,539 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม 
      อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ - - 15,319 7,550 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
g25 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 499 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม 
      อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ - - - 18 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
Ningbo NCL Inter Logistics Co, Ltd.      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - - 18 ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม 

อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ - - - 1,336 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษัทรว่ม      
บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั      
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44 - 44 - ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม  

อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 รายไดเ้งินปันผล - - 1,492 1,027 ตามที่ประกาศจ่ายในอตัรา    

หุน้ละ 292.57 บาท (2563:  
อตัราหุน้ละ 201.30 บาท) 

รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั      
บริษัท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์      
   (ประเทศไทย) จ ากดั      
 รายไดค้่าเช่า 600 600 - - ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 25,320 25,758 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
Zim Integrated Shipping Service Ltd.      
 รายไดค้่าทีป่รกึษา 10,028 4,580 10,028 4,580 ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ 15,474 2,423 15,474 2,423 ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
บริษัท วารี เมดิคอล จ ากดั      
 รายไดจ้ากการขาย 35 - - - ราคาทนุบวกก าไรสว่นเพ่ิม 

อตัรารอ้ยละ 10 - 30 
 รายไดค้่าเช่า 90 80 - 80 ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
 ขายทรพัยส์ิน 360 52 360 52 มลูค่าตามบญัชบีวกก าไร      

ส่วนเพ่ิม 
 ตน้ทนุการใหบ้ริการ 364 502 - - ราคาเทียบเคียงกบั

บคุคลภายนอก 
รายการธุรกิจกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการ     
 ค่าเช่า 1,295 1,295 95 95 ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
 ดอกเบีย้จ่าย - 298 - - อตัรารอ้ยละ 5.50 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบรษิัท บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

ลกูหนีก้ารคา้     

 บริษัทย่อย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 827 584 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,378 1,359 

  LG Container Line Pte. Ltd. - - 831 764 

 บริษัทรว่ม     

  บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั - 8 - 8 

 บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั     

  บริษัท วารี เมดิคอล จ ากดั 3 - - - 

  บริษัท เซเว่นเดย ์ไดอะลิซีส จ ากดั 2,693 2,703 - - 

รวม 2,696 2,711 3,036 2,715 
ลกูหนีอ่ื้น     
 บริษัทย่อย - - 1,859 1,222 
 บริษัทรว่ม 6 - 6 - 
 บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 10,579 3,868 10,579 3,868 

รวม 10,585 3,868 12,444 5,090 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 13,281 6,579 15,480 7,805 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
เจา้หนีก้ารคา้     
 บริษัทย่อย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 1,461 498 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,460 471 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 646 - 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 32 29 

 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 163 146 
 บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 3,393 38 2,986 38 

รวม 3,393 38 6,748 1,182 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีอ่ื้น     

 บริษัทย่อย - - 5,000 - 

 บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 5 - - - 

 กรรมการ 362 392 362 380 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 3,760 430 12,110 1,562 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
 บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั - - 20,000 20,000 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 20,000 20,000 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 และการเปลี่ยนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม เพ่ิมขึน้ ลดลง 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว ความสมัพนัธ ์ 2563 ระหว่างปี ระหว่างปี 2564 

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั บริษัทย่อย 20,000 - - 20,000 

รวม  20,000 - - 20,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยจ านวน 20 ลา้นบาท คิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5 ต่อปี เงิน
กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรพัยค์  า้ประกนัและมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีท าสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานที่ใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 20,230 21,641 12,703 14,361 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,995 1,738 2,983 1,680 

รวม 23,225 23,379 15,686 16,041 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกรรมการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายสุญัญาไดต้ามเงื่อนไขที่ตกลงรว่มกนั บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่า
ปีละ 0.09 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า      
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,696 2,711 1,739 1,277 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 428 1,038 
 1 - 3 เดือน - - 869 212 
   มากกว่า 3 เดือน - - - 188 

รวม 2,696 2,711 3,036 2,715 

ลูกหนีอ่ื้น     

อ่ืน ๆ 10,585 3,868 12,444 5,090 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -     

 กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 13,281 6,579 15,480 7,805 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - กิจการอื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า      

อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 206,454 67,607 133,682 53,452 

คา้งช าระ     

 ไม่เกิน 1 เดือน 45,954 26,483 34,016 15,615 

 1 - 3 เดือน 55,303 18,813 5,314 8,840 

   3 - 6 เดือน 35,553 63,543 12,618 4,407 

 6 - 12 เดือน 3,107 4,526 2,568 217 

   เกินกว่า 12 เดือน 12,466 14,245 4,652 5,681 

รวม 358,837 195,217 192,850 88,212 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้  (13,588) (11,604) (10,441) (6,724) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ  345,249 183,613 182,409 81,488 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีอ่ื้น     

เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 29,944 13,882 29,944 13,882 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้  (7) (7) (7) (7) 

สทุธิ 29,937 13,875 29,937 13,875 

อ่ืน ๆ 7,619 8,189 1,209 1,567 

รวมลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 37,556 22,064 31,146 15,442 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น -      

 กิจการอ่ืน, สทุธิ 382,805 205,677 213,555 96,930 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - กิจการอื่นมี
รายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดคงเหลือ  ผลตา่งจากการ ยอดคงเหลือ 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้น ณ วนัที่ ตัง้เพิ่ม แปลงคา่ ณ วนัที่ 
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 31 ธันวาคม 2563 ในระหว่างปี งบการเงิน 31 ธันวาคม 2564 

ลกูหนีก้ารคา้ 11,604 1,917 67 13,588 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - - 7 

รวม 11,611 1,917 67 13,595 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้น ณ วนัที่ ตัง้เพิ่ม ณ วนัที่ 
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 31 ธันวาคม 2563 ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 2564 

ลกูหนีก้ารคา้ 6,724 3,717 10,441 
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ 7 - 7 

รวม 6,731 3,717 10,448 

 ในระหว่างปี 2564 บรษิัทฯไดต้ดัจ าหน่ายลกูหนีก้ารคา้ซึ่งมีจ านวนเงินคา้งช าระจ านวนเงิน 1.72 ลา้นบาท  

  



 

หนา้ | 206 

10. สินค้าคงเหลือ 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็น
มลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเรจ็รูป 3,561 1,058 (36) (29) 3,525 1,029 

วตัถดุิบ 4,271 901 - - 4,271 901 

วสัดโุรงงาน 1,283 2,413 (3) (3) 1,280 2,410 

รวม 9,115 4,372 (39) (32) 9,076 4,340 

 ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัทย่อยบนัทึกการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัเป็นจ านวน 7,385 
บาท (2563: 5,188 บาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุขาย 

11. เงนิฝากธนาคารทีมี่ภาระค า้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.05 - 0.38 ต่อปี (2563: รอ้ยละ 0.13 - 0.63 ต่อ
ปี) (เฉพาะบรษิัทฯ: รอ้ยละ 0.05 - 0.38 ต่อปี (2563: รอ้ยละ 0.13 - 0.63 ต่อปี)) กลุ่มบรษิัทไดน้ าเงินฝากประจ าดงักล่าวไป
ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้    
ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

มลูค่าตามบญัชี                         
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     
บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

เป็นตวัแทนขนส่ง   
   สินคา้ทางทะเล 

 
ไทย 

 
51.00 

 
51.00 

 
5,100 

 
5,100 

 
7,953 

 
6,799 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้    
ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

 
ราคาทนุ - สทุธิ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     
บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

เป็นตวัแทนขนส่ง 
สินคา้ทางทะเล 

 
ไทย 

 
51.00 

 
51.00 

 
5,100 

 
5,100 

 
5,100 

 
5,100 
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เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด มีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 201.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ตอ้งจ่าย
จ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท บริษัทฯไดร้บัเงินปันผลจ านวน  1.0 ลา้นบาทตามสัดส่วนการถือหุน้แลว้เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 
2563 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด มีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 292.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ตอ้งจ่าย
จ านวนเงิน 2.93 ล้านบาท บริษัทฯได้รับเงินปันผลจ านวน  1.49 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่  13 
พฤษภาคม 2564 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรบัรูเ้งินปันผลรบัจากบริษัทร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 
ส่วนแบ่งก าไรจาก     เงินลงทนุใน

บริษัทรว่ม  ในระหว่างปี 
เงินปันผลทีบ่ริษัทฯรบั     ในระหว่าง

ปี 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 2,646 1,571 1,492 1,026 

รวม 2,646 1,571 1,492 1,026 

12.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทร่วมทีมี่สาระส าคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 2564 2563 

สินทรพัยห์มนุเวียน 460,127 247,874 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 29,281 24,815 

หนีส้ินหมนุเวียน (472,308) (257,931) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (1,505) (1,426) 

สินทรพัย ์- สทุธิ 15,595 13,332 

สดัสว่นเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 51.00 51.00 

สดัสว่นตามสว่นไดเ้สียของกิจการในสนิทรพัย ์- สทุธิ 7,953 6,799 

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษัทรว่ม 7,953 6,799 
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สรุปรายการก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 2564 2563 

รายได ้ 119,468 71,242 

ก าไรส าหรบัปี 5,189 3,080 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงในงบการเงนิเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

ชื่อบริษัท 
 

ทนุเรียกช าระแลว้ 
 

สดัสว่นเงินลงทนุ 
 

ราคาทนุ 
เงินปันผลทีบ่ริษัทฯรบั       

ในระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุน้โดยตรง        
NCL Inter Logistics (S) Pte. 4.3 ลา้นเหรียญ 4.3 ลา้นเหรียญ       
   Ltd.    สิงคโปร ์    สิงคโปร ์ 100.00 100.00 101,331 101,331 - - 
บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด         
   จ ากดั 40.0 ลา้นบาท 40.0 ลา้นบาท 52.80 52.80 22,788 22,788 2,534 - 
บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 

20.0 ลา้นบาท - 
 

51.00 
 

- 
 

10,200 
 

- 
 

- 
 

- 
บริษัทย่อยที่ถือหุน้โดย NCL Inter Logistics (S)  Pte. Ltd.       
NCL International Logistics 0.1 ลา้นเหรียญ 0.1 ลา้นเหรียญ       
  USA Inc.   สหรฐัอเมริกา   สหรฐัอเมริกา 100.00 100.00 - - - - 
LG Container Line Pte. Ltd. 2.7  ลา้นเหรียญ 2.7  ลา้นเหรียญ 100.00 100.00 - - - - 
   สิงคโปร ์      สิงคโปร ์       
NCL International Logistics         
  Private Limited 0.3  ลา้นรูปีอินเดีย 0.3  ลา้นรูปีอินเดีย 100.00 100.00 - - - - 
Qingdao National Container           
  Line Co., Ltd. 0.8  ลา้นหยวน 0.8  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - - - 
Ningbo NCL Inter Logistics          
  Co., Ltd. 1.4  ลา้นหยวน 1.4  ลา้นหยวน 100.00 100.00 - - - - 
NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลา้นดอง 2,500.0 ลา้นดอง       
 Co., Ltd.  เวียดนาม    เวียดนาม 49.00 49.00 - - - - 

รวม     134,319 124,119 2,534 - 
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13.2   รายละเอียดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีมี่สาระส าคัญ                  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัท 

สดัส่วนที่ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทย่อยสะสม 

ก าไร (ขาดทนุ) ที่แบ่งใหก้บั   
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
ในบริษัทย่อยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี               

อ านาจควบคุมในระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)       
บริษัท เกรซ วอเทอร ์
เมด จ ากดั 47.20 47.20 20.70 21.31 1.66 2.16 (2.27)   - 

NCL Inter Logistics 
Vietnam Co., Ltd. 51.00 51.00 0.81 0.81   - (0.60)      -   - 

13.3  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรพัยห์มนุเวียน 54.62 44.88 1.33 1.18 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 32.20 36.65 0.43 0.38 
หนีส้ินหมนุเวียน 22.21 13.00 1.30 1.16 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 20.79 22.86   -   - 

 สรุปรายการก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 126.16 103.75 - 2.64 
ก าไร (ขาดทนุ) 3.45 5.12 - (1.17) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน   0.04 - - - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 3.49 5.12 - (1.17) 

  

  



 

หนา้ | 210 

 สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 

NCL Inter Logistics Vietnam              
Co., Ltd. 

 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 9.10 17.10                      - (4.84) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (0.91) (3.03)                      - 0.19 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (5.93) (1.43)                     -                      - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2.26 12.64                          - (4.65) 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 

- ในปี 2563 บรษิัทฯเพิ่มทนุใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 1,428,740 เหรียญสิงคโปรเ์ป็นผลให ้ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ในบรษิัทย่อยดงักล่าวจ านวน 4,328,740 เหรียญสิงคโปร ์

LG Container Line Pte. Ltd. 

- ในปี 2563 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เพิ่มทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จ านวน 1,440,000 เหรียญ
สิงคโปรเ์ป็นผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน  2,690,000 
เหรียญสิงคโปร ์

Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited 

- เนื่องดว้ยผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลใหใ้นปี 2563 ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบรษิัทตดัสินใจหยดุด าเนินกิจการ Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL 
Inter Logistics Company Limited ทัง้นี ้การหยดุด าเนินกิจการของบรษิทัย่อยทัง้สองแห่งนีไ้ม่ไดม้ีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบรษิัท 
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NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited 

- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยในประเทศเวียดนามโดยถือหุน้ผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนและมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งสินคา้ท าใหร้ายไดข้องบริษัทย่อยดงักล่าว
ลดลงอย่างมาก ทัง้นีฝ่้ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดพ้ิจารณาร่วมกับผูถื้อหุน้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีความเห็นว่าหากบริษัท
ย่อยด าเนินธุรกิจต่อจะส่งผลกระทบขาดทุนในระยะยาว จึงเห็นสมควรใหห้ยุดด าเนินกิจการบริษัทย่อยดงักล่าวก่อนที่
จะไดร้บัผลกระทบมากขึน้ ทัง้นี ้การหยดุด าเนินกิจการของบรษิทัย่อยไม่ไดม้ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบรษิัท 

บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 

- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่  5/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท 
สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากัด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บริษัทเพื่อสนบัสนุนวิจยัและพฒันาการปลกู  สกัด จ าหน่าย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ทั้งนีเ้มื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด 
(มหาชน) ไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ “บริษัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากัด” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท 
คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท บริษัทฯมีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นรอ้ย
ละ 51 หรือจ านวน 10.2 ลา้นบาท 

14. ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 39,890 85,170 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (1,175) (5,510) 

รวม 38,715 79,660 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (38,715) (40,401) 

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - สทุธิจากส่วนที่ถึง   ก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี - 39,259 
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 ลูกหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุน คือ ลูกหนีจ้ากการที่บริษัทฯจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์
จ ากัด ใหก้ับผูถื้อหุน้รายหนึ่ง บริษัทฯไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กบัผูถื้อหุน้รายดงักล่าว โดยก าหนดการแบ่งจ่ายช าระเป็น
รายปีจ านวน 3 งวด งวดแรกเริ่มช าระวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวนเงิน 38 ลา้นบาท งวดที่ 2 และงวดที่ 3 จ่ายช าระ
จ านวนเงินงวดละ 44.6 ลา้นบาท ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ตามล าดบั บริษัทฯไดร้บัเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้ทัง้ 3 
งวด นอกจากนีบ้รษิัทฯไดร้บัจ าน าใบหุน้จ านวน 12,714,990 หุน้ของบรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั มาจ าน าไว้
ตามสญัญาจ าน าหุน้เป็นการค า้ประกนัการช าระหนี ้ 

 ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯไดร้บัช าระจากลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทุนงวดที่สองเป็นรถหวัลากจ านวน  21 หวัและรถ
หางพ่วงจ านวน 1 หาง โดยมีมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 45.28 ลา้นบาท การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บับรษิทัฯไดด้  าเนินการ
เรียบรอ้ยแลว้ 

15. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 มลูค่าตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรบัปรุง             
อาคาร 

 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564:     
ราคาทนุ 51,303 2,450 17,368 71,121 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (540) (786) (1,326) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี  51,303 1,910 16,582 69,795 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดิน ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ             
ส่วนปรบัปรุง             
อาคาร 

 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563:     
ราคาทนุ 51,303 5,402 21,313 78,018 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,952) (3,945) (6,897) 

มลูค่าสทุธิตามบญัช ี 51,303 2,450 17,368 71,121 
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 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุส าหรบัปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 71,121 11,888 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรพัย ์ - 60,281 
ค่าเส่ือมราคา (1,326) (1,048) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 69,795 71,121 

  มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ที่ดินและอาคารส านกังาน - จงัหวดักรุงเทพมหานคร 60,780 60,560 
ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง - จงัหวดัสรุาษฎธ์าน ี 13,790 13,790 

 มลูค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้( Income Approach) ขอ้สมมติฐาน
หลกัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพืน้ที่ว่าง
ระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯไดน้ าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุส่วนใหญ่ซึ่งมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
64.83 ลา้นบาท (2563: 65.67 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ      

ส่วนปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและส่วน

ปรบัปรุงอาคาร 

เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

ส านกังาน 

 

เครื่องจกัรและ

อปุกรณ ์

 

 

ตูค้อนเทนเนอร ์

ยานพาหนะ       

รถหวัลากและ     

หางพ่วง 

สินทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52,208 51,051 17,958 19,483 423 63,434 - 204,557 

ซือ้เพิ่ม - 1,342 2,288 1,443 - 41,980 - 47,053 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - (281) - - - - (281) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (271) (763) - - (5,019) - (6,053) 

โอนไปอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (45,916) (16,793) - - - - - (62,709) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 19 146 - - -  165 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 6,292 35,348 19,348 20,926 423 100,395 - 182,732 

ซือ้เพิ่ม 80 626 3,337 632 21,617 - 2,138 28,430 

เพิ่มขึน้จากการรบัช าระหนีจ้ากการ

จ าหน่ายเงินลงทนุ (หมายเหต ุ14) - - - - - 45,280 

 

- 45,280 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (2,185) - - (568) - (2,753) 

โอน - - 100 (100) - - - - 

โอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - 1,515 - 1,515 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 149 490 - - - - 639 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 6,372 36,123 21,090 21,458 22,040 146,622 2,138 255,843 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 17,555 12,671 3,775 214 21,383 - 55,598 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - (140) - - - - (140) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี - 1,715 2,206 1,501 30 6,744 - 12,196 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย - (90) (424) - - (3,446) - (3,960) 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีโอนไป         

 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - (2,428) - - - - - (2,428) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 3 65 - - - - 68 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 16,755 14,378 5,276 244 24,681 - 61,334 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 5 1,568 2,522 1,687 62 11,003 - 16,847 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีจ าหน่าย/         

   ตดัจ าหน่าย - - (1,959) - - (307) - (2,266) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัส่วนท่ีโอน     

จากสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - 653 

 

- 653 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 47 396 - - - - 443 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 5 18,370 15,337 6,963 306 36,030 - 77,011 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 6,292 18,593 4,970 15,650 179 75,714 - 121,398 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 6,367 17,753 5,753 14,495 21,734 110,592 2,138 178,832 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       

 2563 (จ  านวน 5.03 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  12,196 

 2564 (จ  านวน 7.43 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  16,847 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ     
ส่วนปรบัปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรบัปรุง
อาคาร 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส  านกังาน 

 
ตูค้อนเทน
เนอร ์

ยานพาหนะรถ
หวัลากและ    
หางพ่วง 

สินทรพัย์
ระหว่าง 
ก่อสรา้ง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 52,208 35,552 12,052 423 49,512 - 104,747 
ซือ้เพิ่ม - - 1,932 - 41,980 - 43,912 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (311) - (5,020) - (5,331) 
โอนไปอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (45,916) (16,793) - - - - (62,709) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 6,292 18,759 13,673 423 86,472 - 125,619 
ซือ้เพิ่ม 80 434 3,183 21,617 - 2,138 27,452 
เพิ่มขึน้จากการรบัช าระหนีจ้ากลกูหนีจ้าก
การจ าหน่ายเงินลงทนุ (หมายเหต ุ14) - - - - 45,280 

 
- 45,280 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (2,185) - (568) - (2,753) 
โอนจากสินทรพัยส์ิทธิ    การใช ้ - - - - 1,515 - 1,515 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 6,372 19,193 14,671 22,040 132,699 2,138 197,113 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 15,962 9,733 214 9,950 - 35,859 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 1,074 952 30 6,110 - 8,166 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่จ  าหน่าย - - (266) - (3,446) - (3,712) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่โอนไป
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - (2,428) - - - 

 
- (2,428) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 - 14,608 10,419 244 12,614 - 37,885 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 5 868 1,405 63 10,370 - 12,711 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่จ  าหน่าย/        
   ตดัจ าหน่าย - - (1,959) - (307) - (2,266) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่โอนจากสินทรพัย์
สิทธิการใช ้ - - - - 653 

 
- 653 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 5 15,476 9,865 307 23,330 - 48,983 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 6,292 4,151 3,254 179 73,858 - 87,734 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 6,367 3,717 4,806 21,733 109,369 2,138 148,130 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี      

 2563 (จ านวน 2.95 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 8,166 

 2564 (จ านวน 5.13 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 12,712 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหน่ึงซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มลูค่า

ตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 8.96 ลา้นบาท (2563: 9.10 ลา้นบาท) 

(เฉพาะบรษิัทฯ: 8.96 ลา้นบาท (2563: 9.10 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไดน้ าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง เครื่องจกัรและรถหวัลากหางพ่วงบางส่วน  มลูค่าสทุธิ
ตามบญัชีจ านวน 45.01 ลา้นบาท (2563: 39.33 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 34.94 ลา้นบาท (2563: 39.33 ลา้นบาท)) ไป
จดจ านองเพื่อค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์  
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17. สัญญาเช่า  

17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบรษิัทท าสญัญาเช่าสินทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท โดยมีอายสุญัญาระหว่าง 2 - 8 ปี  

ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที่ดินและอาคาร ตูค้อนเทนเนอร ์ ยานพาหนะ 

เครื่องใช้
ส านกังาน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,775 48,544 23,971 2,115 88,405 
เพิ่มขึน้ - - - 54 54 
ลดลง (165) (654) (5,938) (471) (7,228) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (5,217) (9,206) (4,626) (529) (19,578) 
ผลต่างจากการแปลงค่า      
งบการเงิน (28) 263 - 1 236 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 8,365 38,947 13,407 1,170 61,889 

เพิ่มขึน้ 4,606 6,109 85 125 10,925 
ลดลง (91) - (2,123) (707) (2,921) 
โอนออกไปที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์ - - (862) - (862) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (5,252) (10,104) (3,496) (358) (19,210) 
ผลต่างจากการแปลงค่า     
งบการเงิน 247 485 - - 732 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 7,875 35,437 7,011 230 50,553 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดินและอาคาร ตูค้อนเทนเนอร ์ ยานพาหนะ 

เครื่องใช้
ส านกังาน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,036 32,102 23,971 1,828 59,937 
เพิ่มขึน้ - - - 54 54 
ลดลง (94) - (5,938) (408) (6,440) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (888) (1,079) (4,626) (396) (6,989) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 1,054 31,023 13,407 1,078 46,562 

เพิ่มขึน้ 3,148 - 85 125 3,358 
ลดลง (91) - (2,122) (707) (2,920) 
โอนออกไปที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ ์ - - (862) - (862) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี (1,270) (1,079) (3,496) (279) (6,124) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,841 29,944 7,012 217 40,014 

ข) หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า 50,360 66,017 38,402 48,854 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (3,810) (5,553) (3,367) (4,748) 
รวม 46,550 60,464 35,035 44,106 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (16,125) (21,777) (8,770) (10,288) 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 30,425 38,687 26,265 33,818 

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 19,211 19,578 6,124 6,989 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 2,379 2,997 1,438 1,809 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 4,453 12,444 4,328 1,344 



 

หนา้ | 218 

 ง) อื่น ๆ   

กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 23.97 ลา้นบาท 
(2563: 24.61 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 10.90 ลา้นบาท (2563: 11.52 ลา้นบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของ
สัญญาเช่าระยะสัน้ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีรายการที่มิใช่เงินสดลดลงส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตาม
สญัญาเช่าจ านวน 0.44 ลา้นบาท (2563: 7.17 ลา้นบาท) (เฉพาะของบรษิัทฯ: 0.44 ลา้นบาท (2563: 6.39 ลา้นบาท)) 

17.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษัทฯท าสัญญาเช่าด าเนินงานกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ตู ้คอนเทนเนอรโ์ดยสัญญาเช่า
ด าเนินงานดงักล่าวสามารถยกเลิกได ้

 ในระหว่างปี 2564 บรษิัทฯมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 5.67 ลา้นบาท (2563: 2.40 ลา้นบาท)  

18. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 มลูค่าสทุธิตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

ความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบัลกูคา้ ผูใ้ห้
เช่าตูค้อนเทนเนอร์

และสายเรือ 

ความรูท้าง
เทคนิคในการ
ด าเนินธุรกิจ 

NVOCC รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564:       
ราคาทนุ 10,622 20,000 5,000 35,622 7,409 7,409 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,460) (1,899) (1,204) (7,563) (2,399) (2,399) 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินทรพัย ์ (2,599) - - (2,599) (2,113) (2,113) 
บวก: ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน 57 916 393 1,366 - - 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 3,620 19,017 4,189 26,826 2,897 2,897 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563:       
ราคาทนุ 8,851 20,000 5,000 33,851 5,638 5,638 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,096) (1,516) (681) (6,293) (2,364) (2,364) 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินทรพัย ์ (2,814) - - (2,814) (2,328) (2,328) 
หกั: ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน (32) (297) (63) (392) - - 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 1,909 18,187 4,256 24,352 946 946 
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 การกระทบยอดมลูคา่สทุธิตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนส าหรบัปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้  
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

มลูค่าสทุธิตามบญัชตีน้ปี 24,352 29,482 946 3,893 
ซือ้เพิ่มระหว่างปี - ราคาทนุ 1,986 115 1,986 - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - (2,900) - (2,900) 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - (191) - - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (2,051) (2,141) (35) (47) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 2,539 (13) - - 

มลูค่าสทุธิตามบญัชีปลายปี 26,826 24,352 2,897 946 

19. ค่าความนิยม 

 บริษัทฯปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจใหก้ับหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดเงินสด คือ บริษัท เกรซ วอเทอร ์

เมด จ ากดั เพื่อทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 

ค่าความนิยม 2,253 

 บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งไดร้บัอนุมตัิจาก

ฝ่ายบรหิาร และมีขอ้สมมติที่ส  าคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัราคิดลด 

20. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 2.50 - 5.85 - 10,484 - 10,484 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.00 - 3.25 2.55 - 3.05 195,013 180,060 190,000 155,000 

รวม   195,013 190,544 190,000 165,484 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและตั๋วสญัญาใชเ้งินจากธนาคารของกลุ่มบริษัทค า้ประกันโดยที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง รถหวัลากหาง

พ่วงบางส่วนและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบรษิัท 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีตั๋วสญัญาใชเ้งินคงเหลือตามสญัญาขอ้ตกลงการใชว้งเงินสินเชื่อที่ยงัมิไดเ้บิกใช้

จ านวน 95.12 ลา้นบาท (2563: 69.19 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 40.00 ลา้นบาท (2563: 49.20 ลา้นบาท)) 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีก้ารคา้ 189,824 84,097 98,774 41,666 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 30,594 33,266 15,398 4,329 
เจา้หนีอ้ื่น 18,747 8,824 9,034 4,073 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - กิจการอื่น 239,165 126,187 123,206 50,068 

22. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินตน้ 2564 2563 

 (รอ้ยละต่อปี)   

1 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 24 งวด งวดละ 
0.08 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 236 1,244 

2 2.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 12 งวด งวดละ 
0.83 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 3 
มีนาคม 2565 ถงึวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2566 10,000 - 

3 MLR-2.15 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 60 งวด งวดละ 
0.48 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2568 18,351 24,111 

4 ปีที่ 1 - ปีที่ 2 รอ้ย
ละ 2 

ปีที่ 3 - ปีที่ 5 รอ้ย
ละ 6 

ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 48 งวด งวดละ 
0.42 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 17 
กนัยายน 2565 ถงึวนัท่ี 17 สิงหาคม 2569 

20,000 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

   

งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินตน้ 2564 2563 

 (รอ้ยละต่อปี)   

5 MLR-1.00 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 84 งวด งวดละ 
0.72 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2570 44,985 53,565 

รวม   93,572 78,920 
หกั: ตน้ทนุในการท ารายการรอตดัจ่าย (501) (625) 

เงินกูย้ืม - สทุธิ 93,071 78,295 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (24,421) (15,151) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายหนึง่ปี 68,650 63,144 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
   2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี   78,295 - 
กูเ้พิ่ม   30,000 90,435 
จ่ายคืนเงินกู ้   (15,348) (11,515) 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการท ารายการ   124 92 
ตน้ทนุในการท ารายการ   - (717) 
ยอดคงเหลือปลายปี   93,071 78,295 

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัทฯไดท้ าสัญญากู้ยืมเงินจ านวน 10 ลา้นบาทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ต่อปี ผ่อนช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 12 งวด งวดละ 0.83 ลา้นบาท เริ่มผ่อน
ช าระงวดแรกวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2566 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 
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 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัทฯไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจ านวน 20 ลา้นบาทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เงินกูย้ืม
ดงักล่าวคิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ต่อปี ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 และคิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี ส าหรบัปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 
ผ่อนช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 48 งวด งวดละ 0.42 ลา้นบาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกวนัที่ 17 กันยายน 2565 ถึง
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2569 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบรษิัทฯส าหรบัวงเงินกูท้ี่ 1 3 และ 5 ค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
รถหวัลากหางพ่วงบางส่วนและเงินฝากธนาคารของบรษิัทฯ  

 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมจากธนาคาร บริษัทฯตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสญัญา เช่น การ
ด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนีใ้หเ้ป็นไปตามอัตราที่ก าหนดใน
สญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือตามสญัญาเงินกูท้ี่ยงัมิไดเ้บิกใช ้(2563: 1.5 ลา้นบาท) 

23. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานแสดงได ้ดงันี ้ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานต้นปี 13,037 10,533 12,361 10,156 
ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ:     
ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั  2,813 2,952 2,680 2,673 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 140 350 132 330 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น:     
   (ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั    
   - ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
          ดา้นประชากรศาสตร ์ (231) 2,998 - 2,998 
   -  ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ     
           ทางการเงิน 39 1,000 - 1,000 
    -   ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 160 (3,798) - (3,798) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (441) (998) - (998) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 15,517 13,037 15,173 12,361 

 กลุ่มบรษิัทไม่คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้   

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของกลุ่มบรษิัท
ประมาณ 23 - 27 ปี (2563: 23 - 25 ปี) (เฉพาะบรษิัทฯ: 23 ปี (2563: 23 ปี)) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1 2 1 1 
อตัราการขึน้เงินเดือน  5 5 5 5 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 
  (ขึน้อยู่กบัอาย)ุ 16 - 23 13 - 31 16 - 23 16 - 23 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึน้ 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึน้ 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (51) - (1,176) 61 - 1,312 (1,176) 1,312 

อตัราการขึน้เงินเดือน  59 - 1,410 (50) - (1,285) 1,410 (1,285) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวน 

   พนกังาน (ขึน้อยู่กบัอาย)ุ (58) - (1,306) 30 - 718 (1,306) 718 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึน้ 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมขึน้ 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (35) - (1,034) 41 - 1,157 (1,034) 1,157 

อตัราการขึน้เงินเดือน  59 - 1,095 (51) - (1,001) 1,095 (1,001) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวน 

   พนกังาน (ขึน้อยู่กบัอาย)ุ (38) - (1,157) 19 - 696 (1,157) 696 

24. เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 รฐับาลสหรฐัอเมริกาไดป้ระกาศ Paycheck Protection 
Program (“PPP”) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจใหว้่าจา้งพนกังานในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ซึ่งโครงการ PPP คือเงินใหกู้ย้มื
เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กใหว้่าจา้งพนักงานต่อไป โดย U.S. Small Business Administration (“SBA”) จะยกหนีเ้งิน
กูย้ืมใหแ้ก่กิจการถา้หากการว่าจา้งพนกังานเป็นไปตามเงื่อนไขและเงินท่ีไดร้บัถูกใชส้ าหรบัค่าใชจ้่ายตามที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้
ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะท าตามเงื่อนไขเพื่อที่จะไดร้บัการยกหนีเ้งินกูย้ืมดงักล่าว 

 ในเดือนกุมภาพันธ ์2564 บริษัทย่อยในสหรฐัอเมริกาไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาลจ านวน 41,100 เหรียญสหรฐัอเมริกา
ตามโครงการ PPP และน าเงินดังกล่าวบางส่วนไปใช้ส าหรับค่าใชจ้่ายตามที่ก าหนดในระหว่างปี 2564 บริษัทย่อยใน
สหรฐัอเมริกาไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดและไดร้บัการยกหนีเ้งินกูย้ืมดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทย่อยจึงไดร้บัรูเ้งินอุดหนุน
ดงักล่าวเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรขาดทนุจ านวน 41,100 เหรียญสหรฐัอเมรกิา 
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25. ภาษีเงนิได้  

 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 16,098 3,582 10,555 537 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว 584 1,250 181 1,932 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทนุ 16,682 4,832 10,736 2,469 

จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบั  
   ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (6) (40) - (40) 
 (6) (40) - (40) 
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รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 129,410 (19,402) 57,797 10,847 

     
อตัราภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 8.84% - 21% 8.84% - 25% 20% 20% 
ก าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคณู 
   อตัราภาษี 25,177 (3,999) 11,559 2,169 
ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:     
ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม 793 2,499 558 671 
ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึน้ (2,250) (861) (1,381) (371) 
ผลขาดทนุทางภาษียกมาที่ใชใ้นปีปัจจบุนั (7,138) - - - 
ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชท้ี่คาดว่าจะไม่ได ้
  รบัประโยชน ์ 100 7,193 - - 

รวม (8,495) 8,831 (823) 300 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ในก าไรขาดทนุ 16,682 4,832 10,736 2,469 

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 2,550 2,184 2,090 1,346 
ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 8 6 - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 63 63 63 63 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 235 1,102 235 1,102 
ค่าเสื่อมราคาสว่นปรบัปรุงอาคาร 12 - 12 - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,104 2,607 3,035 2,472 

รวม 5,972 5,962 5,435 4,983 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเสื่อมราคาสว่นปรบัปรุงอาคาร (287) (296) - - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า (708) (121) (1,114) (481) 

   รวม (995) (417) (1,114) (481) 

สินทรัพย ์(หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 4,977 5,545 4,321 4,502 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี ้     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,264 5,841 4,321 4,502 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (287) (296) - - 

สินทรัพย ์(หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,977 5,545 4,321 4,502 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ านวน 13.6 ลา้นบาท (2563: 72.0 ลา้นบาท) ที่กลุ่ม

บริษัทไม่ไดบ้ันทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีก าไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทนุทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

26. ทุนเรือนหุ้น 

26.1 หุ้ นสา มัญจดทะเบียนที่ ยั ง ไ ม่ ได้ออกและ เ รียกช า ระ เ ป็นหุ้ นสา มัญที่ ส า รอง ไว้ เพื่ อการใช้สิทธิ                                
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 

 ทนุจดทะเบียน 

 เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯประจ าปี 2563 มีมติอนมุตัิ ดงันี ้

- อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวนเงิน 33,375,123 บาทจากเดิมจ านวนเงิน 146,913,185 บาท เป็นจ านวน
เงิน 113,538,062 บาท โดยลดทนุจดทะเบียนของหุน้สามญัจ านวน 133,500,490 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
จากการไม่ใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที่  2 (NCL-W2) และครัง้ที่ 3 (NCL-W3) ซึ่งหมดอายุ
การใชสิ้ทธิแลว้เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี  6 ธันวาคม 2562 ตามล าดบั 

- อนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม
จ านวน 587,652,738 หุน้ เป็นจ านวน 454,152,248 หุน้ 

บริษัทฯไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวันที่ 5 
มิถนุายน 2563 
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26.2 หุ้นสามัญจดทะเบียนทียั่งไม่ไดอ้อกและเรียกช าระเป็นหุ้นสามัญทีส่ ารองไวเ้พื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 ทนุจดทะเบียน 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจ านวนเงิน 11,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 113,538,062 บาท เป็นจ านวนเงิน 124,788,062 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัดมลูค่าหุน้ละ 3.35 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 150,750,000 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บรคิณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯจากเดิม 454,152,248 หุน้ เป็น 499,152,248 หุน้ เมื่อ
วนัที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทฯไดด้  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิกับกระทรวง
พาณิชยเ์พื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัเรียบรอ้ยแลว้ 

 ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯไดข้ายหุน้สามัญจ านวน 12,000,000 หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 2 ราย รายละ 6,000,000 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุน้สามญัของบริษัทฯที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยยอ้นหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คิดเป็นจ านวนเงิน 40,200,000 บาท บริษัทฯบนัทึก
รบัรูทุ้นที่ออกและช าระแลว้เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท และบนัทึกรบัรูส่้วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจ านวน 37,200,000 
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯมีทนุท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 466,152,248 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท
คิดเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 116,538,062 บาท  

27.     ส ารองตามกฎหมาย 

          ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,125,000 บาท (2563: 306,495 
บาท) และบรษิัทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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28. รายได้ทางการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร 287 730 231 599 
รายไดด้อกเบีย้จากลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 4,336 7,112 4,336 7,112 
รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหกู้ย้ืม - - 1,000 737 
รวม 4,623 7,842 5,567 8,448 

29. ต้นทนุทางการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงินกูย้ืม 9,820 9,407 9,449 8,846 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของหนีส้ินจากสญัญาเช่า 2,392 3,656 1,453 1,869 
รวม 12,212 13,063 10,902 10,715 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัต่อไปนี  ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 106,427 104,748 69,553 63,257 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 23,225 23,379 15,686 16,041 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29,334 34,963 20,196 16,250 
ค่าระวางเรือและอากาศ 1,173,120 613,235 849,628 381,806 
ค่าบรกิารผ่านพิธีการกรมศลุกากร 2,687 5,007 2,687 5,007 
ค่านายหนา้ 34,877 13,363 32,906 12,284 
ค่าขนส่ง 188,414 33,551 153,663 30,928 
ค่าใชจ้่ายหวัลาก 10,732 5,105 10,732 5,105 
ค่าบรกิารทางเรือ 6,259 3,697 6,259 3,697 
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 12,092 9,631 10,940 8,594 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 1,101 1,672 1,094 1,517 
ค่ารบัรอง 3,870 4,323 3,457 3,656 
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31. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการค านวณไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 

 ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้
ของบรษิัทฯ   111,081 (26,073) 455,369 454,152 0.244 (0.057) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรบัปี จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ก าไรต่อหุน้  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ   47,061 8,378 455,369 454,152 0.103 0.018 

32. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี ้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้ับส่วนงานและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี ้ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของบรษิัทฯ คือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

เพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ กลุ่มบริษัทมี
ส่วนงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 4 ส่วนงาน ดงันี ้ 

• ส่วนงานบรกิารขนส่งและขนถ่ายสินคา้ทางบก 
• ส่วนงานบรกิารบรหิารและจดัการขนส่งและพิธีการกรมศลุกากร (Freight Forwarder) 
• ส่วนงานบรกิารขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-NVOCC) 
• ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกไต 

กลุ่มบรษิัทไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  
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ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรพัยร์วมซึ่งวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกับที่ใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรพัยร์วมในงบการเงิน การบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน
เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการธุรกิจกบับคุคลภายนอก 
ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่าย
สินค้าทางบก 

ให้บริการบริหารและ
จัดการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ 

(NVOCC) 

 
ผลิตและ 
จ าหน่าย
น ้ายาฟอก

ไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการและขาย         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 45.02 1,258.76 462.96 126.06 1,892.80 - 1,892.80 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 41.91 0.87 - 42.78 (42.78) - 
รวมรายได้ 45.02 1,300.67 463.83 126.06 1,935.58 (42.78) 1,892.80 
ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 1.70 167.57 136.47 24.22 329.96 - 329.96 
รายไดอ้ื่น       31.09 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (33.45) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (193.25) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทนุใน        
 บริษัทรว่ม       2.65 
รายไดท้างการเงิน       4.62 
ตน้ทนุทางการเงิน       (12.21) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้       129.41 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (16.68) 

ก าไรส าหรับปี       112.73 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

ให้บริการขนส่ง
และขนถ่าย
สินค้าทางบก 

ให้บริการบริหารและ
จัดการขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากร 

(Freight Forwarder) 

ให้บริการขนส่ง
และกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ 

(NVOCC) 

 
ผลิตและ 
จ าหน่าย
น ้ายาฟอก

ไต 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้จากการให้บริการและขาย         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 6.24 576.59 197.77 103.34 883.94 - 883.94 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 31.15 - - 31.15 (31.15)           - 
รวมรายได้ 6.24 607.74 197.77 103.34 915.09 (31.15) 883.94 
ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 0.21 133.44 8.91 29.78 172.34 - 172.34 
รายไดอ้ื่น       33.21 
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (31.19) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (190.11) 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทนุใน        
 บริษัทรว่ม       1.57 
รายไดท้างการเงิน       7.84 
ตน้ทนุทางการเงิน       (13.06) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้       (19.40) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (4.83) 

ขาดทุนส าหรับปี       (24.23) 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานของบรษิัทฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบรษิัทฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชพี
นีบ้ริหารโดยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 1.03 ลา้นบาท 
(2563: 0.77 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 3.15 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ที่เก่ียวขอ้งกับคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร ์

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงนิลงทุนทียั่งไม่เรียกช าระ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทย่อยในประเทศสิงคโปรม์ีส่วนของเงินลงทนุท่ียงัไม่เรียกช าระจากบรษิัทย่อยอื่น
ดงันี ้

 2564 2563 

Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลา้นหยวน 4.2 ลา้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลา้นหยวน 3.6 ลา้นหยวน 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 4.7 ลา้นรูปีอินเดีย 

34.3 การค า้ประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาท (2563: 6.2 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 1.2 ลา้นบาท (2563: 6.2 ลา้นบาท)) ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบรษิัทซึ่งประกอบดว้ย 

 - หนังสือค า้ประกันเพื่อค า้ประกันการจ่ายช าระเงิน ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการขนส่งจ านวน  0.6 ลา้นบาท 
(2563: 0.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 0.6 ลา้นบาท (2563: 0.6 ลา้นบาท)) 

 - หนังสือค า้ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผู้ประกอบการขนส่งจ านวน  0.5 ลา้นบาท (2563: 5.5 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบรษิัทฯ: 0.5 ลา้นบาท (2563: 5.5 ลา้นบาท)) 

 - หนังสือค า้ประกันการใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ จ านวน 0.1 ลา้นบาท (2563: 0.1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.1 ลา้นบาท 
(2563: 0.1 ลา้นบาท)) 
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34.4 คดีฟ้องร้อง 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทสายเดินเรือแห่งหนึ่งไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลางกล่าวอา้งว่าบรษิัทฯในฐานะจ าเลยที่ 1 และบรษิัทอีกแห่งหนึ่งในฐานะจ าเลยที่ 2 ผิดสญัญารบัขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศเนื่องจากการคืนตูสิ้นคา้เกินกว่าเวลาที่ก าหนด ใหช้ าระค่าคืน ตูสิ้นคา้เกินกว่าเวลาที่ก าหนดพรอ้มดอกเบีย้
จ านวน 20 ลา้นบาท บริษัทฯในฐานะจ าเลยที่ 1 ไดแ้ต่งตั้งทนายยื่นค าให้การและบัญชีระบุพยานต่อศาลเมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2564 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ปัจจบุนัคดีอยู่ระหว่างการก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและแนวทางด าเนินคดี  

 ทัง้นี ้เนื่องจากขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นที่สิน้สดุ และบริษัทฯไดย้กขอ้ต่อสูใ้นค าใหก้ารแลว้ว่าบรษิัทฯไม่ใช่คู่สญัญาที่ระบุ
ไวใ้นใบตราส่ง ทนายความใหค้วามเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯว่า คดีดงักล่าวเป็นคดีที่มีขอ้ต่อสูแ้ละมีโอกาสที่ศาลจะ
พิพากษายกฟ้องโจทยภ์ายหลงัจากที่ศาลไดพ้ิจารณาขอ้เท็จจริงทัง้หมดแลว้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่มี
ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการคืนตูสิ้นคา้ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่ไดบ้ันทึกประมาณการหนีสิ้นจากขอ้พิพาทดังกล่าวไวใ้นงบ
การเงิน 

35. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมลูค่า
ยตุิธรรมแยกแสดงตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  - - 74.57 74.57 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  - - 74.35 74.35 
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36. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

36.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  

เครื่องมือทางการเงินที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้ เงินใหกู้ย้ืม 
เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารคา้ เงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้ืม โดยจ านวนเงินสงูสดุที่กลุ่ม
บรษิัทอาจตอ้งสญูเสียจากการใหสิ้นเชื่อคือมลูค่าตามบญัชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคมุการใหสิ้นเชื่ออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคญั นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้อย่างสม ่าเสมอ และ
การใหสิ้นเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการใหสิ้นเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยู่
หลากหลายกลุ่มอตุสาหกรรม  

กลุ่มบริษัทพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ค านวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้งคา้งนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลูกคา้ที่มีรูปแบบของความเส่ียง
ดา้นเครดิตที่คลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้และอนัดบัความน่าเชื่อถือของลกูคา้ การค านวณผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนกั มลูค่าของเงินตามเวลา
และขอ้มลูที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท้ี่มีอยู่ ณ วนัที่รายงานเก่ียวกับเหตุการณใ์นอดีต สภาพการณ์
ปัจจบุนัและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบรษิัทจะตดัจ าหน่ายลกูหนีก้ารคา้ออกจากบญัชีเมื่อ
มีความเป็นไปไดอ้ย่างสงูที่จะไม่ไดร้บัช าระหนี ้และไดด้  าเนินการตามกระบวนการท่ีจ าเป็นเรียบรอ้ยแลว้ 

เงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สญัญาที่ไดร้บัการอนมุตัิ
แลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก าหนดใหก้ับคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปีขึน้อยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิัท 
การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจกุตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึน้จาก
ผิดนดัช าระของคู่สญัญา 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ส  าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือการใหบ้รกิารและการแปลงค่าเงินลงทุน
ในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละ
หนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันี ้  
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งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  หนีส้ินทางการเงิน         อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญ
สหรฐัอเมริกา 1,829.30 1,621.77 397.75 550.10 33.42 30.04 
ปอนดเ์สตอริงค ์ - - 0.70 4.13 45.10 40.64 
ยโูร - - 0.20 20.88 37.89 36.88 
ดอลลารส์ิงคโปร ์ 249.62 104.62 40.37 38.87 24.74 22.66 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สกลุเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  หนีสิ้นทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหนว่ยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

เหรียญสหรฐัอเมริกา 1,108.18 760.19 331.41 371.08 33.42 30.04 

      ปอนดเ์สตอริงค ์ - - 0.70 2.09 45.10 40.64 

      ยูโร - - - 0.63 37.89 36.88 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกลุ
เงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทัง้หมดคงที่แสดงดงันี ้ 

2564 2563 
 

สกลุเงิน เพิ่มขึน้ / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี เพิ่มขึน้ / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี 

 (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) 
เหรียญสหรฐัอเมริกา +1.0 0.47 +1.0 0.32 

 -1.0 (0.47) -1.0 (0.32) 

ขอ้มลูนีไ้ม่ใช่การคาดการณห์รือพยากรณส์ภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ทัง้นีผ้ลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เป็นตวัเงิน ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และกลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรา
ต่างประเทศสกลุเงินอื่น  
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส  าคญัอนัเก่ียวเนื่องกับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากธนาคาร สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้
คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

กลุ่มบรษิัทบรหิารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัหาเงินกูย้ืมที่มีทัง้อตัราดอกเบีย้คงที่และอตัราดอกเบีย้ผนัแปรใน
สดัส่วนที่ใกลเ้คียงกนั   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินที่ส  าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบีย้ และส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือวนัที่มี
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถึงก่อน) ไดด้ังนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ไม่มี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด 
อตัรา
ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้ริง 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 32.82 114.96 147.78 0.05 - 0.13 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - - - - 396.09 396.09 - 
ลกูหนีจ้ากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ - - - 38.72 - 38.72 4.37 - 6.26 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั - - - 97.22 - 97.22 0.05 - 0.38 

 - - - 168.76 511.05 679.81  

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้        

   จากธนาคาร  195.01 - -           - - 195.01 2.46 - 3.25 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - - -           - 242.92 242.92 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 16.12 30.42 -           -          - 46.54 0.46 - 4.32 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9.99 20.01 - 63.07 - 93.07 2.00 - 6.00 

 221.12 50.43 - 63.07 242.92 577.54  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ไม่ม ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 19.12 31.30 50.42 0.13 - 0.50 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - - 212.26 212.26 - 

ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - - 79.66 - 79.66 4.37 - 5.29 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - - 96.52 - 96.52 0.13 - 0.63 

 - - - 195.30 243.56 438.86  

หนีส้ินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสัน้        

   จากธนาคาร  180.06 -               - 10.48 - 190.54 2.50 - 5.85 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - -               - - 126.62 126.62 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 21.78 34.54 4.15 - - 60.47 3.75 - 5.50 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 78.30 - 78.30 3.98 - 4.53 

 201.84 34.54 4.15 88.78 126.62 455.93  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ไม่ม ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 13.58 58.78 72.36 0.05 - 0.13 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - - 229.03 229.03 - 
ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - - 38.72 - 38.72 4.37 - 6.26 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษัทย่อย - 20.00 - - - 20.00 5.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - - 87.58 - 87.58 0.05 - 0.38 

                   - 20.00 - 139.88 287.81 447.69  

หนีส้ินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสัน้       
   จากธนาคาร 190.00 - - - - 190.00 3.00 - 3.25 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - - 135.32 135.32 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 8.77 26.26 - - - 35.03 3.11 - 4.32 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9.99 20.01 - 63.07 - 93.07 2.00 - 6.00 

 208.76 46.27 - 63.07 135.32 453.42  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลง ไม่ม ี  ดอกเบีย้ 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (รอ้ยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - - 5.16 6.55 11.71 0.13 - 0.50 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - - 104.73 104.73 - 
ลกูหนีจ้ากการจ าหน่ายเงินลงทนุ - - - 79.66 - 79.66 4.37 - 5.29 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษัทย่อย - 20.00 - - - 20.00 5.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั - - - 87.33 - 87.33 0.13 - 0.63 

         - 20.00 - 172.15 111.28 303.43  

หนีส้ินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสัน้       
   จากธนาคาร 155.00 - - 10.48 - 165.48 2.50 - 5.85 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - - 51.63 51.63 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 10.29 29.67 4.15 - - 44.11 3.75 - 4.36 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - - - 78.30 - 78.30 3.98 - 4.53 

 165.29 29.67 4.15 88.78 51.63 339.52  

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษิัทจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ของเงิน
ใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมที่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

2564 2563 

 

สกลุเงิน เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี เพ่ิมขึน้ / ลดลง 

ผลกระทบต่อก าไร

ก่อนภาษี 

 (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) 

บาท +1.0 (1.50) +1.0 (2.22) 

 -1.0 1.50 -1.0 2.22 

การวิเคราะหผ์ลกระทบขา้งตน้จดัท าขึน้โดยใชส้มมติฐานว่าจ านวนเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมที่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลง
ตามอตัราตลาด และตวัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดของ
เงินให้กู้ยืมและเงินกูย้ืมไม่ไดม้ีอัตราดอกเบีย้ที่ก าหนดไวแ้ลว้ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จึงมี
ผลกระทบต่อดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี ้ข้อมูลนีไ้ม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดใน
อนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้ืมธนาคารและสญัญาเช่า 
ส่วนที่จะครบก าหนดในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดรบัจ่ายจากการด าเนินงานและฐานะ
สภาพคล่องประจ าวนั นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีการบริหารวนัที่ในการช าระหนีสิ้นไม่ใหม้ีการกระจกุตวัในช่วงเวลาเดียวกนั
เพื่อลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่      31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัรวมถึงภาระดอกเบีย้จ่ายตาม
สญัญา สามารถแสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

ธนาคาร - 195,791 - - 195,791 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - 242,823 - - 242,823 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 16,745 28,729 3,093 48,567 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - 17,658 75,914 - 93,572 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ - 473,017 104,643 3,093 580,753 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

ธนาคาร - 192,324 - - 192,324 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - 139,781 - - 139,781 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 23,993 37,795 4,229 66,017 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - 18,344 67,761 2,099 88,204 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ - 374,442 105,556 6,328 486,326 
 (หน่วย: พนับาท) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

ธนาคาร - 190,778 - - 190,778 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - 123,206 - - 123,206 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 9,946 25,362 3,093 38,401 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - 17,658 75,914 - 93,572 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ - 341,588 101,276 3,093 445,957 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

ธนาคาร - 167,074 - - 167,074 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น - 51,630 - - 51,630 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 11,863 32,762 4,229 48,854 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - 18,344 67,761 2,099 88,204 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ ์ - 248,911 100,523 6,328 355,762 

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

กลุ่มบรษิัทมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดงันี ้

ก) สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี ้
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ข) มลูค่ายุติธรรมของเงินใหสิ้นเชื่อประมาณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาดปัจจบุนั
ของเงินใหสิ้นเชื่อประเภทเดียวกนั 

ค) เงินกูย้ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบีย้ในอตัราคงที่ แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยการค านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดจา่ย
ในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปัจจบุนัส าหรบัเงินกูย้ืมที่มีเงื่อนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) เงินกูย้ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบีย้ในอตัราใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม  

37. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนที่ส  าคัญของบริษัทฯ  คือการจัดใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 1.4:1 (2563: 1.7:1) (เฉพาะบรษิัทฯ:1.2:1 (2563: 1.2:1)) นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทมีอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ  1.22:1 (2563: 0.86:1) (เฉพาะบริษัทฯ : 1.39:1 (2563: 0.65:1)) ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทใช้เงินฝาก

ธนาคารจ านวน 97 ลา้นบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 88 ลา้นบาท) เพื่อค า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดร้ับจากธนาคาร

เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการบริหารจดัการทุนจะท าไดค้ล่องตวัมากขึน้ และถา้หากน าเงินฝากธนาคารดงักล่าวไป

รวมค านวณอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนจะท าใหอ้ตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเท่ากบั 1.42:1 (เฉพาะบรษิัทฯ: 1.12:1) 

38. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2565 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนมุตัิดงันี ้

- อนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวนเงิน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวนเงิน 124,788,062 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 116,538,062 บาท โดยการลดหุน้สามญัจ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการออกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ดงันัน้ทนุจดทะเบียนของ
บรษิัทฯลดลงจากเดิมจ านวน 499,152,248 หุน้เป็นจ านวน 466,152,248 หุน้ 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ านวนเงิน  18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวนเงิน 
116,538,062 บาท เป็นจ านวนเงิน 134,667,731 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปลงทุนในบริษัท ชีส ดิจิตอล 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด ผ่านทาง บริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯจากเดิม 466,152,248 หุน้เป็น 538,670,924 หุน้ 

38.2 เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯลงทนุ ในบรษิัท ชีส ดิจิตอล 
เน็ตเวิรค์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้รกิารผลิตและจดัหาส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน ์(Digital Marketing Services) โดยวิธีการรบัโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) จากบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด (“BOB”) เพื่อใหไ้ดม้าในหุน้สามัญจ านวน 255,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ BOB ทัง้นี ้BOB ไม่มีหนีสิ้นใด ๆ และมีทรพัยสิ์นเพียงอย่าง
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เดียว คือ หุน้สามัญของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากัด จ านวน 125,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯไดช้ าระค่าตอบแทน  ประมาณ 250,189,432 
บาทส าหรับการรับโอนกิจการดังกล่าวโดยการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่  ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ  BOB จ านวน 
62,081,745 หุน้ ในราคามลูค่าหุน้ละ 4.03 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค  านวณ    มาจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุน้สามญัของ
บริษัทฯที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ภายหลงั
การโอนกิจการ BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทและช าระบัญชี การโอนหุน้ดังกล่าวแลว้เสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 
ส่งผลใหบ้รษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดัเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯนบัตัง้แต่วนัท่ีดงักล่าว 

38.3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2565 มีมติอนุมัติยกเลิกการ ร่วมลงทุนในบริษัท 
สุวรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากัด เนื่องจากการด าเนินการของธุรกิจยังไม่มีความคืบหนา้ ส่งผลใหฝ่้ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ตดัสินใจยกเลิกการรว่มลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่าว ทัง้นีก้ารยกเลิกการรว่มลงทนุนีไ้ม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบรษิัท 

39. การอนุมัติงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิัทฯเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ  
56 – 1 ONE REPORT 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรบัรองว่า 
ขอ้มลูดงักลา่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ 
บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถ้วน
ในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทั
แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

 
  “ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้อง  ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให ้นายชาญณรงค ์สนธอิชัชรา เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อ
ของ นายชาญณรงค์ สนธิอชัชรา ก ากับไว้ ขา้พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องของขอ้มูลแล้ว
ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
 
                ช่ือ      ต ำแหน่ง               ลำยมือช่ือ  
 
     1. นายกติต ิพวัถาวรสกุล  
 

 
    กรรมการ  

 
.........................................  

     2. นายพงษ์เทพ วชิยักุล 
 

    กรรมการ  .........................................  

     ผู้รบัมอบอ ำนำจ  
 
            ช่ือ      ต ำแหน่ง            ลำยมือช่ือ  

 
     1. นายชาญณรงค ์สนธอิชัชรา     กรรมการ  ............................................  
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เอกสารแนบ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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พลเอก พอพล  มณีรินทร ์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปรญิญาโท 

• สาขา รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตรี 

• สาขา วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององคก์รก ากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและ
องคก์ารมหาชน (PDI) รุน่ท่ี 21/2562 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ 223/2560 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

•   2 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2562) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

• 12 พฤศจิกายน 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

• 4 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2560) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

• 26 เมษายน 2560 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

- ไม่มี –  
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การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี -  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องคก์รมหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี  - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างาน 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท /  

กรรมการอิสระ 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ (องคก์รมหาชน)  
กระทรวงกลาโหม 

2559 – ปัจจบุนั ขา้ราชการบ านาญ กระทรวงกลาโหม 
2560 – 2562 กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 รองปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
2555 – 2557 ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนาย

รอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
กองทพับก 

  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

• การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้ 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

พลเอก พอพล  มณีรินทร์ ไดร้ับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการอิสระของบรษิัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
  



 

หนา้ | 248 

นายพงศพ์ันธ ์ คงก าเหนิด  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

อายุ 61 ปี 

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท 

• สาขา พฒันาเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

ปริญญาตรี 

• สาขา ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2558 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103/2556 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

• 8 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2556) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

• 4 กมุภาพนัธ ์2556 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

- ไม่มี -  

การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 

- ไม่มี – 

-  
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างาน 

2556 –  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง / ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น
การเงิน   

บรษิัท อสมท จ ากดั (มหาชน)   

2554 – 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการบรษิัท บรษิัท กรุงไทยธุรกจิลิสซิ่ง จ ากดั   
2546 – 2554 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน   การประปานครหลวง   
2544 – 2546 SVP & Treasurer   Credit Agricole Indosuez   
2540 – 2544 FVP & Treasure   Credit Agricole Indosuez   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

• การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   7/7 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2/2 ครัง้ 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

นายพงศพ์ันธ์ คงก าเนิด ไดร้ับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อก าร
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นีน้ายนายพงศพ์นัธ ์คงก าเนิด ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการอิสระของบรษิัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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พลเรือเอก สุรพงษ ์อ านรรฆสรเดช 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการดูแลกิจการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท 
•  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต (MPA) มหาวิทยาลยับรูพา 
ปริญญาตรี 
•  วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลยับรูพา 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
•  4 เดือน ( เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2564) 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
•  16 สิงหาคม 2564 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี –  
การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
นางพรกมล อ านรรฆสรเดช (คู่สมรส)  270,000 หุน้   0.051% 
การด ารงต าแหน่งใบบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 รองผูบ้ญัชาการกองเรือ
ยทุธการ 

กองเรือยทุธการ กองทพัเรือ 

2559 ผูแ้ทน ทร. ตรวจรบัและทดสอบ Factory Acceptance Test เครือ่งยนต ์HVAT เรือหลวง 
ประจวบคีรีขนัธ ์ประเทศสิงคโปร ์ 

2558 รองผูบ้ญัชาการทพัเรือภาค
ที่ 2 

กองทพัเรือ 

2558 ผูจ้ดัการโรงแรม โรงแรมนาวีภิรมยห์วัหิน กองทพัเรือ 
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2556 รองเจา้กรมยทุธศกึษา
ทหารเรือ 

กรมยทุธศกึษาทหารเรือ กองทพัเรือ 

2556 ผูจ้ดัการสถานีบรกิารน า้มนั กรมยทุธศกึษาทหารเรือ กองทพัเรือ 
2556 ผูจ้ดัการสนามกอลฟ์ 

ศาลายา 
ศนูยพ์ฒันากีฬาราชนาวี กองทพัเรือ 

2554 ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัย ์
กรมอู่ทหารเรือ 

กรมอู่ทหารเรือ กองทพัเรือ 

2545 ผูแ้ทน ทร. ตรวจรบัและทดสอบ ระบบ Test Bench เครื่องยนต ์MTU ประเทศเยอรมนันี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    2/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    1/4 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   2/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   1/2 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
พลเรือเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทั้งนี ้พลเรือเอก สุรพงษ์ อ านรรฆสรเดช ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท 
คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ ์ วิพัฒนานันทกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
อายุ 42 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
•  สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาโท 
•  สาขาการจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 
ปริญญาตรี 
•  สาขาวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย ์วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•  Director Certification Program (DCP) รุน่ 278/2562 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรบรหิารระดบัสงูเชิงบรูณาการทางการแพทย ์(บสพ.) วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ ์รุน่ท่ี 2 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
•  3  ปี ( เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2562) 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
•  1 มีนาคม 2562 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งใบบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
-ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
-ไม่มี- 
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ประสบการณก์ารท างาน 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั รองผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารย์
ส่วนการศกึษา 

กองวชิากฎหมายและสงัคมศาสตร ์ 
โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

2561 - ปัจจบุนั รองผูอ้  านวยการ หลกัสตูรการ
บรหิารระดบัสงูเชิงบรูณาการ
ทางการแพทย ์(บสพ.) 

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์

รว่ม 
คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2556 – ปัจจบุนั อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตร์
เบือ้งตน้ โปรแกรมภาษาองักฤษ 

โรงเรียนเตรยีมทหาร 

2560 – 2562  เลขานกุาร สมาคมศิษยอ์สัสมัชญัคอนแวนต ์
2558 – 2560  ผูช้  านาญการประจ าตวั พล.อ.พอพล มณีรนิทร ์สมาชิกสภาขบัเคล่ือนประเทศ 
2557 – 2558  ผูช้  านาญการประจ าตวั พล.อ.พอพล มณีรนิทร ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
2555 – 2557  คณะอนกุรรมาธิการสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้น:กรณีศกึษากลุ่มประเทศ CLMV 

(Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Republic of the Union of 
Myanmar, and Socialist of Republic of Vietnam) วฒุิสภา 

2554 – 2555 ที่ปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วฒุิสภา 
2554 – 2555 อนกุรรมาธิการวิสามญัศกึษาและติดตามการแกไ้ขปัญหาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ดา้นเศรษฐกิจ พาณิชย ์และอตุสาหกรรม วฒุิสภา 
2552 – 2553  ผูช้  านาญการ คณะกรรมาธิการตลาดเงิน ตลาดทนุ ประกนัภยัและสถาบนัการเงิน วฒุิสภา 
2552 – 2553  ที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการตลาดเงิน ตลาดทนุ ประกนัภยัและสถาบนัการเงิน วฒุิสภา 
2552 – 2553  อนกุรรมาธิการตลาดเงิน ตลาดทนุ ประกนัภยัและสถาบนัการเงิน วฒุิสภา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ   2/2 ครัง้ 
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• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์  วิพัฒนานันทกุล ไดร้ับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนั
จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้พนัเอกหญิง รศ.ดร. ชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้วา่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
และใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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นาย กิตติ พัวถาวรสกุล 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
อายุ 56 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
•  สาขา บรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 ประจ าปีการศกึษา 2563 – 2564  
   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร ธรรมภิบาลทางการแพทย ์ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 6/2561 
   สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลกัสตูรผูพ้ิพากษาสมทบ รุน่ท่ี12/2560 
   ศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 22/2559 
   สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ 197/2557 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103/2556 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
•  8  ปี ( เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2556) 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
•  4 กมุภาพนัธ ์2556 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
นายกิตติ พวัถาวรสกลุ    60,066,974   หุน้          11.37 % 
การด ารงต าแหน่งใบบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2564 - ปัจจบุนั     กรรมการ บรษิัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั     กรรมการ LG Container Line Pte. Ltd. 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แอล เอ็น จี ฟู๊ ดโปรดกัส ์จ ากดั 



 

หนา้ | 257 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

2561 - ปัจจบุนั     กรรมการ LG Container Line Pte. Ltd. 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

  
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างาน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / 

กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
ประธานกรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั     กรรมการ บรษิัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สวุรรณ ไบโอฟารม์ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แอล เอ็น จี ฟู๊ ดโปรดกัส ์จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
2559 – 2562 กรรมการ บรษิัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
2559 – 2562 กรรมการ บรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 
2559 – 2561 กรรมการ Lagacy Asia Capital Pte Ltd. 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท   7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร   12/12 ครัง้ 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
นายกิตติ พัวถาวรสกุล ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายกิตติ พวัถาวรสกุล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้้ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัท 
คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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นางสาว พรทพิย ์ แซ่ลิม้  
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายให้บริการขนส่ง 
และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
อายุ 39 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
•  สาขา ศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•  Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ 104/2556 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
•  7  ปี ( เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2557) 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
•  13 สิงหาคม 2557 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ 4,000,000   หุน้          0.76% 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี – 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- ไม่มี – 
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ประสบการณก์ารท างาน 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความ

เส่ียง / กรรมการบริหาร/ ผูอ้  านวยการ
อาวุโสฝ่ายใหบ้ริการขนส่งและกระจาย
สินคา้ระหว่างประเทศ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั 
2548 – 2550 ฝ่ายการตลาด บรษิัท เอ็นซีแอล เอเจนซี่ จ ากดั 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   7/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร    12/12 ครัง้ 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิม้ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นางสาวพรทิพย ์แซ่ลิม้ ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้้ถือหุ้นพิจา รณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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นายพงษเ์ทพ  วิชัยกุล 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
อายุ 39 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
• สาขา บรหิารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท 
• สาขา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

• Master in Management, ESCP Europe (Grande École), France 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ 156/2562 

จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
• 8 เดือน (เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2564) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
• 23 กรกฎาคม 2564 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  

การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2565 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
- ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
- ไม่มี - 
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ประสบการณก์ารท างาน 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

2565 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั  
2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สวุรรณ ไบโอ ฟารม์ จ ากดั  
2563 – 2564 
 

Head of Strategic  
Finance & Investor Relations 

บรษิัท สามารถ เอวเิอชั่น โซลชูั่นส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

2555 – 2564 
 

Head of Strategic  
Finance & Investor Relations 
Executive Assistant to CEO 

Head of Strategic  
Finance & Investor Relations 

Head of Strategic  
Finance & Investor Relations 

บรษิัท สามารถ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บรษิัท สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิัท สามารถ ดิจิทลั จ ากดั (มหาชน) 
 

 

2555 – 2563 Head of Strategic  
Finance & Investor Relations 

บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 

2553 – 2555 AVP, Investment Banking บรษิัท ที่ปรกึษา เอเชยีพลสั จ ากดั  
2545 - 2547 Account Executive JWT (Bangkok)  

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    4/7  ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/5  ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง    4/7 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร    6/12 ครัง้ 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้    1/1  ครัง้ 

เกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายพงษ์เทพ วิชยักุล ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิัท 
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คุณสมบัติต้องห้าม 

ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี – การเงนิ  
อายุ  42 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
• สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาโท 
• Master of practicing of accounting, Accounting  

       Swinburne University of Technology 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
• 6 เดือน (เขา้ด ารงต าแหน่ง ปี 2564) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
• 12 พฤศจิกายน 2564 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  

การถือหุ้นในบริษัท ( ของตน / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) (ข้อมูล ณ วันที ่14 มีนาคม 2565) 
นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา  351,400   หุน้          0.067 % 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2565 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวข้อง /แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัททีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
- ไม่มี - 
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ประสบการณก์ารท างาน 
2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

ค ว าม เ ส่ี ย ง  /  ก ร รมกา รบริ หา ร  / 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี – การเงิน 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
2562 – 2564 AVP Financial บรษิัท บรษิัท สามารถ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 2562 Chief Financial Officer บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
2559 – 2560 Financial Controller บรษิัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั 
2557 – 2558 Senior Auditor A Di Fasio&Co 
2556 – 2557 Financial and administration Melbourne Pub Group Pty 
2543 - 2551 Assistant Auditor Manager KPMG Thailand 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    1/7  ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   1/7  ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร    2/12 ครัง้ 
เกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ไดร้บัการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความสามารถอนัจะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด และ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
ทัง้นี ้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ไดผ่้านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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นางสาว ดวงสมร  ศุภศักดิสุ์ทัศน ์
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  
อายุ 42 ปี  
สัญชาติไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
•  สาขา บญัชี-สอบบญัชี มหาวิทยาลยัราชมงคล กรุงเทพ 

•  สาขา นิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณก์ารท างาน 
2556 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
2564 – ปัจจบุนั  
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD 
บรษิัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 

2560 – 2562 กรรมการ บรษิัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 
2559 – 2562 
2557 และ 2559 

กรรมการ 
เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2556 
 
2549 – 2551  
 
 
2546 – 2549  
2545 – 2546  

ผูจ้ดัการแผนกการเงินและ
บญัชี 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูส้อบบญัชีอาวโุส 
ผูช้่วยผูส้อบบญัชี 
 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั 
 
บรษิัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนั
เปล่ียนชื่อเป็นบรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
บรษิัท เอส. เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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นางสาวอัจฉราพร  โยธา 
เลขานุการบริษัท  
อายุ 36 ปี   
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
• สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาศาสตรบณัฑิต   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผ่านการอบรมหลักสูตร 
• หลกัสตูรเลขานกุารบรษิัท รุน่ท่ี 87/2018 (CSP 87/2018) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
• CSR for Corporate Sustainability 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• GRI Standard Introduction Program 

 สถาบนัไทยพฒัน ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 
• 16 สิงหาคม 2564 

ประสบการณก์ารท างาน 
2564 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
2562 – 2564 ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2562 เจา้หนา้ที่อาวโุสฝ่าย

เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เจ.เอส.พี.พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

ของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และ บริษัทร่วมอื่นๆ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด 
จ ากัด 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 
จ ากัด 

LG Container Line 
Pte. Ltd. 

NCL International 
Logistics USA Inc. 

บริษัท สุวรรณ ไบโอ 
ฟารม์ จ ากัด 

พล.อ.พอพล  มณีรนิทร ์       
นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด       
พลเรือเอกสรุพงษ์               อ านรรฆสรเดช       
นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ D D D D  D 
นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้       
นายพงษ์เทพ                     วิชยักลุ      D 
นายชาญณรงค ์                สนธิอชัชรา       
นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์  D, M     
Mr.Roi Levy CEO, D   D   
นายธงชยั ปาม ิ  D, M     
นายฑิตถากร เศรษฐพงศ ์  D, M     
นายซาร ์ โดแทน   D    
นางฮาน ิ คาลินสกี กอซแลน   D    
Mr.Teoh Waytin Jackson    D   
Arlene Pasumbal     D  

หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ   CEO = ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร     M = ผูบ้ริหาร      D = กรรมการ     L= Legal Representative 
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หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ   CEO = ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร     M = ผูบ้ริหาร      D = กรรมการ     L= Legal Representative 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
Qingdao National 

Container Line Co., 
Ltd. 

Ningbo NCL Inter 
Logistics Co., Ltd. 

NCL Inter Logistics 
Viet Nam Co., Ltd. 

PT. NCL Inter 
Logistik Indonesia 

NCL International Logistics 
Private Limited 

นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ     D 
Mr.Roi Levy  L   D 
Guo Feng L     
Hoang Tan Phuc   D   
Thoriah     D  
Rakesh Purshottamlal Vijay     D 
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เอกสารแนบ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานก ากับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท  
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ากัด โดยมี นางสาววรรณา เมลืองนนท ์ต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ากัด และ ต าแหน่งที่ปรกึษาดา้นบญัชี ระบบบญัชี และภาษีอากร บริษัท ที่
ปรกึษา กฎหมายฟารอ์ีสต ์จ ากดั ซึ่งมีประสบการณใ์นการเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 20 ปี ท าหนา้ที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในแลว้ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นางสาววรรณา เมลืองนนท ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี - 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -  
 
ประสบการณท์ างาน     
 
ปี 2537 – ปัจจบุนั   บรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 

ดา้นตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน 
ตรวจสอบบญัชีบริการดา้นที่ปรกึษา งานตรวจสอบ
เพื่อ Due Diligence 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษิัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั กรรมการ 
ปี 2559 – 2561 บรษิัท โอเชี่ยน คอมเมิรซ จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบรษิัท 

 
การศึกษา 
ปี 2537 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปี 2534 ประกาศนียบตัรสอบบญัช ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปี 2533 ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปี 2529 โรงเรียนราชิน ี  

 
ประวัติอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

• การอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทจุรติ จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
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• การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop)  COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหม่ล่าสดุ รุน่ท่ี 3/56 จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัช ี

• การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 3/55 จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัช ี

• การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน 
(ธันวาคม 2554) 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program – ACP  รุน่ท่ี 42/2013 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program – DAP รุน่ท่ี 99/2012 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 4170 
 
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน  
 บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท ที.เอ็ม.ซี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท ยเูรกา ดีไซน ์จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท เอเชยี กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิัท (มหาชน) อ่ืน ๆ  

• บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท สามมิตรมอเตอรส์แมนแูฟคเจอรงิ จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท สยาม อมาโก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

• บรษิัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด

เก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

1. ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีทรพัยสิ์นหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตามงบการเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 

กลุ่มบรษิัทมีที่ดิน และ อาคาร จ านวน 24.89 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส านักงาน บมจ. NCL 
เลขที่ 56/9,10ซ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถ.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 
- อาคารส านกังานและส่วนปรบัปรุง 

 

 
 
 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 

 
 
 
 

6.29 
3.55 

 

 
 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งถูกจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
เงินกูย้ืมระยะยาว และตั๋วสญัญาใชเ้งิน วงเงินรวม 
170 ลา้นบาท 

2. อาคารส านักงานเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ณ จุดบริการ
บริเวณ ท่าเรือกรุงเทพ  (ลานบรรจุสินคา้ 45 ไร่)  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

- อาคารส านกังาน 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

0.56 

 
 
 
 
ไม่มี 

3. อาคารโรงงานและส านกังาน บรษิัท เกรซ วอ
เทอร ์ เมด จ ากดั (บริษัทย่อย) เลขที่ เลขที่ 13/7 
หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคลูดั ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 11140 
-   - อาคารโรงงานและส่วนปรบัปรุง 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

12.97 

 
 
 
 
ไม่มี 

4. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน NCL Inter  
Logistic(s) Pte. Ltd. 8 Burn Road, #10-08 
Trivex   Singapore 369977 
-      ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 

0.89 

 
 
 
ไม่มี 

5. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน  
NCL International Logistics USA Inc.เลขที่ 
4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 
ANAHEIM, CA 92807 
-      ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

0.15 

 
 
 
 
ไม่มี 
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รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

6. ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน  
LG Container Line Pte. Ltd. เลขที่ 19 Keppel 
Road, #08-04 Jit Poh Building, Singapore 
089058 
-      ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 

 
 
 
 

เจา้ของ 

 
 
 
 

0.02 

 
 
 
 
ไม่มี 

รวม 24.12  

  
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ คือที่ดินและอาคารท่ีบรษิัทใหผู้อ้ื่นเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีที่ดิน และ อาคาร 
ใหเ้ชา่ จ านวน 71.12 ลา้น บาท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง เลขที่ 56/,15 ซ.สมเด็จ
พระเจา้ตากสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจา้ตาก
สิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพ 10600     

-   ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
-   อาคารส านกังานและสว่นปรบัปรุง 

 

 
 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 
 

 45.92 
13.52 

 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งถูกจดจ านองเพื่อค า้ประกนั 
เงินเบิกเกินบญัชี ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และวงเงินการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 280 
ลา้นบาท 

2. ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง เลขที่ 2/4 ถนนตาปี
เจริญ ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพิน จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์าน ี

-   ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
-   อาคารส านกังานและสว่นปรบัปรุง 

 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 

5.39 
4.97 

 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งถูกจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
เงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และ
วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวม 
67.44 ลา้นบาท 

รวม 69.80  

 
ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีการท าประกันความเส่ียงภยัทรพัยสิ์นที่อาจจะเกิดขึน้กับทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ ส่ิงปลกูสรา้ง

รวมส่วนต่อเติมอาคาร เฟอรน์ิเจอร ์ส่ิงตกแต่ง อปุกรณแ์ละเครื่องมือเครื่องใชส้ านกังานต่าง ๆ ทนุประกนัภยั 51.08 ลา้นบาท และ 
250,000 ดอลล่าหสิ์งคโปร ์โดยประกันภยันีคุ้ม้ครองความสญูเสีย/เสียหายต่อทรพัยสิ์นที่เอาประกันภยัเป็นผลโดยตรงจากความ
เส่ียงภยัทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุปัจจยัภายนอก อาทิเช่น อคัคีภยั ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัเนื่องจากน า้(ไม่รวมน า้ท่วม) ภยัยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัอากาศยานและอบุตัิเหตจุากปัจจยัภายนอกอื่น ๆ ที่มิไดร้ะบยุกเวน้ในกรมธรรม ์
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ยานพาหนะ  

กลุ่มบรษิัทมียานพาหนะประกอบดว้ยรถหวัลาก-หางพ่วง รถกระบะ และยานพาหนะอื่น ๆ จ านวน 110.59 ลา้นบาท 

 

 

อปุกรณ ์

กลุ่มบริษัทมีอปุกรณ ์ทัง้สิน้ 77.65 ลา้นบาท ภายใตท้ี่ดินอาคารและอปุกรณ ์จ านวน 41.98 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นสิทธิ
การใช ้จ านวน 35.67 ลา้นบาท (เนื่องจากเป็นการซือ้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน) ประกอบดว้ย 

 

  

รายการ 
จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญชี 
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

1. รถบรรทกุ 
- รถบรรทกุหวัลาก 

 
- หางพ่วง 

 
- รถกระบะ 

 

34 
21 
79 
13 
10 

 
61.58 
23.83 
18.22 
3.70 
1.73 

 

 
เป็นเจา้ของ  
เป็นเจา้ของ มีภาระค า้ประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร 
เป็นเจา้ของ  
เป็นเจา้ของ มีภาระค า้ประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร 
มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าทางการเงิน  

2. ยานพาหนะอ่ืน ๆ 4 1.53 เป็นเจา้ของ 

รวม  110.59  

รายการ 
จ านวน 
(ตู้ ) 

มูลค่าตามบัญชี 
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

• ตูค้อนเทนเนอร ์
ขนาด20 ฟตุ 
ขนาด 40 ฟตุ 

 
• คอมพิวเตอร ์
เครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องตกแตง่ เครื่องใช้
ส านกังาน และอื่น ๆ 

 
• เครื่องใชส้ านกังาน 

 
500 
91 

 
35.44 
21.73 

 
20.25 

 
 
 
 

0.23 

 
มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าทางการเงิน 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 
 

มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าทางการเงิน 

รวม  77.65  
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สรุปสัญญาทีส่ าคัญ 

สญัญาเชา่ที่ส  าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1. จดุบริการ ท่าเรือคลองเตย  
   การท่าเรือแห่งประเทศไทย      
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหานคร 

การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย 
 

3 ปี (1 ก.พ. 2563 – 31 
ม.ค. 2566) 
 
 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ภายในลานบรรจสุินคา้ภายในลาน 45 ไร ่ พืน้ที่
รวม 26.5 ตารางวา 
อตัราค่าเช่า 
อตัราค่าเช่าคงที่ 3,180 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกว่าผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่าสองเดือน
ติดต่อกนัหรือผูเ้ช่าตอ้งการคืนบริเวณที่เช่า 
การเลิกสญัญา 
ผูเ้ช่าแจง้ผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 1 เดือน 

2. ส านกังานสาขา 2  
   เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม                
   ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
   จ.สงขลา  

นายนิธิวชัร ์ 
วชัรพิธานรตัน ์

3 ปี (1 ก.ค. 2562 –      
1 ก.ค. 2565) 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัราค่าเช่า 
18,947.37 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

3. คลงัเอกสาร 
   เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24  
   ถนนเจริญนคร แขวงบางล าพลู่าง  
   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

น.ส.วราภรณ ์          
กิตตยานรุกัษ ์
 

3 ปี (1 ส.ค. 2562 –    
31 ก.ค. 2565) 
 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
อาคาร  
อตัราค่าเช่า 
อตัราค่าเช่าคงที่ 7,895 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
-ไม่มี- 

4. พืน้ที่จอดรถยนต ์
  เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจา้ตาก 
  สิน 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรุี    
  กรุงเทพมหานคร 

นายรุจ ทองวฒิุ 
 

1 ปี (1 ก.ย. 2564 –    
31 ส.ค. 2565) 
 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ส  าหรบัจอดรถยนต ์
อตัราค่าเช่า 
อตัราค่าเช่าคงที่ 15,790 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

5. พืน้ที่ในศนูยก์ารคา้ เจ.เจ.มอลล ์
   เลขที่ 588 ถ.ก าแพงเพชร 2      
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ  เดิมบริษัทมีการเช่าพื ้นที่
ดงักล่าวเพื่อเปิดเป็นจุดใหบ้ริการรบัส่ง
สินคา้หรือพสัดแุก่ลกูคา้รายย่อย  
ทั้งนี ้ บริษัทได้ปิดให้บริการในพื ้นที่
ดงักล่าวแลว้ตัง้แต่ปี 2553 และน าพืน้ที่
ดงักล่าวใหเ้ช่าช่วงแก่บคุคลภายนอก 

บจก.เจ.เจ.มอลล ์ 20 ปี (1 ม.ค. 2550 – 
31 ธ.ค. 2569) 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ในศนูยก์ารคา้ 
 
อตัราค่าเช่า 
จ่ายค่าเช่า 2,616,300 บาท ณ วนัท าสญัญาและอตัรา
ค่าบริการ 2,617 บาทต่อเดือน โดยอตัราค่าบริการในปี
ต่อ ๆ ไปผู้ให้บริการจะก าหนดและแจ้งในภายหน้า             
ณ 31 ธันวาคม 2563 อตัราค่าบริการเท่ากบั 3,674.92 
บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

6. สถานีขนส่งรว่มเกลา้ 
พืน้ที่ชานชาลาขนถ่ายสินคา้ที่ 5 
พืน้ที่ 700 ตารางเมตร และอาคารชาน
ชาลาที่ 5 พืน้ที่ 75 ตารางเมตร 

กรมการขนส่งทางบก 1 ปี (1 ต.ค. 2564 –             
31 ก.ย. 2565) 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
ชานชาลาขนถ่ายสนิคา้และอาคารชานชาลา 
อตัราค่าเช่า 
ต.ค. 2564-พ.ย. 2564 54,800 บาทต่อเดือน 
ธ.ค. 2564-ก.ย. 2565 78,675 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
ยื่นค ารอ้งขอต่ออาย ุก่อนสิน้อายไุม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
3.เม่ือผูเ้ช่าแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั 

7. จดุบริการ ที่ชลบรุี 
ที่ดิน 2 ไร ่โฉนดที่ดิน 152342 ต าบล
บงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

นายประทมุ สวสัด ี เร่ิม 1 สิงหาคม 2564 ทรพัยส์ินที่เช่า 
ที่ดิน 
อตัราค่าเช่า 
16,842 บาทต่อเดือน 
การต่อสญัญา 
สญัญาผกูพนัจนกว่าผูเ้ช่าไม่ช าระค่าเช่า 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
2.เม่ือผูเ้ช่าแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน 

8. ที่ดินโรงงานบริษัท เกรซ วอเทอร ์ 
เมด จ ากดั  
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บาง
คูลดั ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบรุี 11140 

นางสาวป่ินรกั  
ประสิทธิศิริกลุ 

1 มกราคม 2564 –                 
31ธันวาคม 2566 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
ที่ดินที่ตัง้อาคารส านกังานและโรงงาน 
อตัราค่าเช่า 
100,000 บาท ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
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การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

9. อาคารส านักงาน บริษัท เกรซ วอ
เทอร ์เมด จ ากดั  
เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บาง
คูลดั ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบรุี 11140 

บจ.เกรซ แอนด ์แกลม
เมอร ์(ประเทศไทย) 

1 มกราคม 2564 –             
31ธันวาคม 2566 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
อาคารส านกังาน 2 ชัน้ 
อตัราค่าเช่า 
50,000 บาท ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

10. เครื่องฟอกไต เพ่ือใชส้  าหรบัทดสอบ 
น า้ยาฟอกเลือด 

 

นายจเร ตย้ปาน 1 มี.ค. 2563 –  
28 ก.พ. 2566 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
เครื่องฟอกไต 
อตัราค่าเช่า 
7,000 บาทต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

11. พื ้นที่ส  านักงานบริษัท  NCL Inter 
Logistic(s) Pte., Ltd. 
8 Burn Road, #10-08 Trivex         

     Singapore 369977 
 

SCAN RENT (S) PTE 
LTD 

 

1 มกราคม 2564 –                  
31 ธันวาคม 2565 
 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ส  านกังาน 
อตัราค่าเช่า 
5,000 เหรียญดอลล่าหส์ิงคโปร ์ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

12. พื ้ น ที่ ส  า นั ก ง า น บ ริ ษั ท  NCL 
International Logistics USA Inc.
เลขที่ 4055 E. LA PALMA AVE-
SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807 

MIKAN 
PROPERTIES,L.P. 

 

1 เมษายน 2561 -     
31 มีนาคม 2564 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ส  านกังาน 
อตัราค่าเช่า 
ปีแรกค่าเช่า 1,680 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อเดือน  
ปีที่ 2 ค่าเช่า 1,727 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อเดือน  
ปีที่ 3 ค่าเช่า 1,775 เหรียญดอลลาหส์หรฐัฯ ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
-ไม่มี- 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
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2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

13. พื ้นที่ส  านักงาน  LG CONTAINER 
LINES PTE LTD, 

    19 Keppel Rd, #08-04 Jit     
    Poh Building, Singapore    
    089058 

 

JIT POH 
INVESTMENT PTE 

LTD 

1 มีนาคม 2562 –       
28 กุมภาพนัธ ์2565 

ทรพัยส์ินที่เช่า 
พืน้ที่ส  านกังาน 
อตัราค่าเช่า 
2,700 เหรียญดอลล่าหส์ิงคโปร ์ต่อเดือน  
การต่อสญัญา 
ไม่มี 
การเลิกสญัญา 
1.เม่ือครบก าหนดสญัญา 
2.เม่ือผูเ้ช่าไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข 

 
สรุปสญัญา agency agreement 
           บริษัทมีการท าสญัญา Agency Agreement กับเอเย่นตซ์ึ่งท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในการบรกิารจดัการการขนส่งใน
เขตประเทศที่เอเย่นตแ์ต่ละรายดแูลใหแ้ก่บรษิัท ซึ่งในสญัญามีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. บรษิัทและเอเย่นตจ์ะประสานงานในการบรกิารจดัการการขนส่งใหก้นัและกนั 
2. บรษิัทและเอเย่นตจ์ะก าหนดค่าตอบแทนและค่าบรกิารต่าง ๆ รว่มกนัอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนการส่งสินคา้แต่ละ

ครัง้ 
3. เอเย่นตจ์ะไม่ปล่อยหรือส่งสินคา้ใหก้ับผูร้บัจนกว่าจะไดร้บัการช าระเงินหรือไดร้บัหนังสือค า้ประกันความเสียหายจาก

ธนาคาร 
4. เอเย่นตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบทนัทีหากไม่สามารถส่งสินคา้หรือสินคา้ถกูปฏิเสธการรบั 
5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดปัญหากับสินค้า  เช่น สินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ไปถึงปลายทางตาม

ก าหนดเวลา เป็นตน้ และจะตอ้งรบัผิดชอบสืบสวนหาสาเหตขุองปัญหา 
6. ขอ้ตกลงมีอายหุน่ึงปีและจะถกูต่ออายอุตัโนมตัิหากไม่มีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
7. การยกเลิกขอ้ตกลงตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
8. ขอ้ตกลงจะถกูยกเลิกทนัทีหากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลง 

 
เงินลงทนุและนโยบายในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม  

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุนโดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเท่ากับ 139.42  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.06 ของสินทรพัยร์วมของงบ
การเงินเฉพาะของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้าน) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     

1. NCL Inter Logistic(s) Pte., Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการจดัการระบบ โลจิสติกส ์ ใน
ประเทศ สิงคโปร ์

SGD 4.33  SGD 4.33 100% 101.33 

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้าน) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

(ล้านบาท) 

2. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลิตน า้ยาลา้งไตและจ าหน่ายอปุกรณท์ี่
เกี่ยวขอ้ง 

THB 40.00 THB 40.00 52.80% 22.79 

3.บริษัทสวุรรณ ไบโอฟารม์ จ ากดั  
ประกอบธุรกิจสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาการปลกู 
สกดั จ าหน่าย และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากพืช เพื่อ
การแพทยแ์ละเชิงพาณิชย ์

THB 20.00 THB 20.00 51.00% 10.20 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม     

1. บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10 

รวม 139.42 

 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. 

Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 1.26 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี  2561 บริษัทไดโ้อนเงิน
เพื่อเพิ่มทนุเป็นจ านวน 0.42 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 0.57 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์ 
เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd อีก 25 
ลา้นบาท เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี  2562 บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ านวน 
1.33 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์ 
เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd จ านวน 
25 ลา้นบาท เพื่อให ้NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. ขยายการด าเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี 2563 
บรษิัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทนุเป็นจ านวน 1.43 ลา้นเหรียญสิงคโ์ปร ์
 
บรษิัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. ไดน้ าเงินไปลงทนุในบรษิัทย่อย ต่าง ๆ ในระหว่างปี 2561-2563 ดงันี ้
  



 

หนา้ | 283 

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้าน) 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้าน) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 

(ล้าน) 
บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) Pte., 
Ltd. 

    

1. NCL International Logistics USA Inc.ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

USD 0.13 USD 0.13 100% USD 0.13 

2.Qingdao National Container Line Co., Ltd. 
ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส ์ในประเทศจีน 

CNY 5.0 CNY 0.8 100% CNY 0.8 

3.LG Container Line Pte., Ltd.  ประกอบธุรกิจเป็น
ส านกังานตวัการ (Principal) ในการใหบ้ริการโลจิสติกส ์
ในประเทศสิงคโปร ์
 

SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 

SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 

100% SGD 2.34 
และ 

USD 0.25 

4.Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ในประเทศจีน 

CNY 5.0 CNY 1.4 100% CNY 1.4 

5.NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.ใหบ้ริการ
จดัการระบบโลจสิติกส ์ในประเทศเวียดนาม 

VND 2,500 VND 2,500 49% VND 1,225 

6. NCL International Logistics Private Limited 
ใหบ้ริการจดัการระบบโลจิสติกส ์ในประเทศอินเดีย 

INR 5.0 INR 0.3 100% INR 0.3 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
(ล้าน) 

บริษัทย่อย ซึ่งมีส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL 
Inter Logistic(s) Pte., Ltd. 

    

1.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ใหบ้ริการจดัการ
ระบบโลจิสติกส ์ ในประเทศอินโดนีเซีย 

IDR 1,000 - - - 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ตดัสินใจปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และหยุดด าเนินกิจการบริษัทในประเทศจีนทัง้
สองแห่ง และขายเงินลงทุนบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ได้
ขยายวงกวา้งในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ใหร้ายไดล้ดลงอย่างมาก และผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
หากด าเนินการต่อจะท าใหส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิัท ฯ  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัท มีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาลงทุนที่มีความเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท มุ่งเนน้การลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท  โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมและประโยชนข์องกลุ่มบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ที่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีในการ
ลงทนุ กลุ่มบรษิัทมีนโยบายในการลงทนุในสดัส่วนที่มากเพียงพอท่ีจะสามารถเขา้รว่มบรหิารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจ
ดงักล่าวได ้โดยอาจพิจารณาลงทุนในรูปแบบต่าง  ๆ  ที่มีความเหมาะสม ในลกัษณะที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษัทท่ีลงทนุ และ/หรือ
เป็นผูถื้อหุน้รว่มลงทนุ ตามแต่จะตกลงกนัตามสญัญาการถือหุน้ (Shareholders agreement)  

 
โดยที่ บรษิัทฯมีนโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้
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นโยบายการลงทนุและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้การร่วมทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และการเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายใน
การเขา้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 

2. ธุรกิจที่จะเขา้ร่วมลงทุนจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือ
แนวราบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรา้งเสถียรภาพของบรษิัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเขา้ลงทุนจะตอ้งผ่านการวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของธุรกิจที่จะเขา้ไปลงทุน แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงการ
ประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในอนาคต 

4. การเขา้ลงทนุจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อใหส้ามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการด าเนิน

ธุรกิจของบรษิัทท่ีเขา้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บรษิัทฯ จะทบทวนการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบรษิัทฯ ในแต่ละ

ขณะ 
7. การลงทนุจะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนยัส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าซึ่งจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน    
พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ากับดูแลบริษัทที่เขา้ไปลงทุนดว้ยการส่งตวัแทนของบริษัทฯเขา้ไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/
หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขา้ไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยตัวแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นบุคคลซึ่งปราศจาก
ผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขา้ไปร่วมลงทุน โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้ง
ก ากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ใหป้ฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของ
บรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยและ/หรือ บรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

 
ทัง้นีเ้ริ่มใชต้ัง้แตว่นัท่ี 13 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

ทรัพยส์ินทีป่ระเมิน ผู้ประเมิน วันทีป่ระเมิน 
วัตถุประสงคก์าร

ประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 
1. ประเภททรพัยส์ิน    : ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง  
        ที่ตัง้ทรพัยส์ิน          : เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 
       วิธีการประเมิน        : 1. วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) เป็นวิธีหลกั 
                                       2. วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach) เป็นวิธีสอบทาน 
       กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
       ภาระผกูพนั           :  จ านองเป็นประกนักบั ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ที่ปรกึษา  
เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 
ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ิน 
นายจรูญศกัดิ์ ฟองทอง 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

27 ตลุาคม 
2564 

เพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะ 60,780,000 

2. ประเภททรพัยส์ิน    : ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง  
        ที่ตัง้ทรพัยส์ิน          : เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล  
                                        เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 
       วิธีการประเมิน        : 1. วิธีเปรียบเทียบขอ้มลูตลาดเป็นวิธีหลกั และใชว้ิธีคิดจากตน้ทนุทดแทนเพ่ือสอบทาน 
       กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
       ภาระผกูพนั           :  จ านองเป็นประกนักบั ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ที่ปรกึษา  
เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 
ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ิน 
นายจรูญศกัดิ์ ฟองทอง 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

27 ตลุาคม 
2564 

เพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะ 43,940,000 

3. ประเภททรพัยส์ิน    : ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง  
        ที่ตัง้ทรพัยส์ิน          : เลขที่ 2/4 ถนนตาปีเจริญ แยกจากสายหนองขรี-พนุพิน ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนุพิน  
                                        จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
       วิธีการประเมิน        : 1. วิธีคิดจากตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นวิธีหลกั 
                                       2. วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) เป็นวิธีสอบทาน 
       กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
       ภาระผกูพนั           :  จ านองเป็นประกนักบั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ที่ปรกึษา  
เฟิรส์สตาร ์จ ากดั 
ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ิน 
นายจรูญศกัดิ์ ฟองทอง 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

27 ตลุาคม 
2564 

เพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะ 14,070,000 
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เอกสารแนบ 5 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม 

และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท  าใหบ้รษิัทมีระบบการบรหิารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วน
ส าคญัในการส่งเสริมกิจการของบริษัทใหม้ีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้  ผู้
ลงทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและส่งเสรมิใหเ้กิดความยั่งยืนของบรษิัทฯ 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

รายละเอียดปรากฏตาม หวัขอ้ที่ 6 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
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คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) 

บทน า 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด(มหาชน)  มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับผูถื้อหุน้รวมถึงการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ 
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน จะตอ้งรับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายและ
ขอ้ปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครดั เพื่อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผู้
ถือหุน้และสงัคม 

ค าจ ากัดความ 

จรยิธรรมธุรกิจ หมายถึง คณุความดี ความยตุิธรรมและความถกูตอ้ง ที่เป็นขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการประกอบธุรกิจ 

แนวทางปฏิบตัิ คือ แนวทางการกระท าเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งและส่งเสรมิเกียรติคณุและชื่อเสียง 

1. หลักการในการด าเนินธุรกิจ 

1.1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

วิสยัทศัน ์

บริษัทฯ ก าหนดวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้และคู่คา้ของบรษิัท 

พนัธกิจ 

พนัธกิจของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบคุลากรท่ีมีความรูค้วามช านาญ
และให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความจริงใจ พรอ้มทั้งสรา้งเครือข่ายพันธมิตรทางการคา้และส านักงานต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรา้ง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ใหม้ากที่สดุ 
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กลยทุธก์ารด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถไวค้อยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยสามารถน าเสนอบริการไดอ้ย่าง
ครอบคลุมตัง้แต่การใหค้  าปรกึษาในการวางแผนและจดัหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจดัการใหล้กูคา้สามารถ
ขนส่งไดต้รงตามก าหนดเวลาภายใตต้น้ทุนที่ต  ่าที่สดุ โดยใชว้ิธีการขยายส านกังานสาขาของตวัเองในประเทศเป้าหมาย
และท างานร่วมกับพนัธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางใน
ประเทศต่างๆ ไดท้ั่วโลก 

2. หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

 2.1 ความซื่อสัตย ์( Honesty ) 

ผูบ้ริหารควรมีความซื่อสตัยส์จุริตต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งและไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผูอ้ื่นโดย
การบิดเบือนสารสนเทศ พดูเกินความจรงิ พดูความจรงิบางส่วน เลือกปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ 

 2.2 คุณธรรม ( Integrity ) 

ผูบ้ริหารควรแสดงออกถึงคณุธรรมของตนและมีความกลา้ที่จะท าตามสิ่งที่ตนเองเชื่อโดยกระท าในส่ิงที่ตนคิดว่าถกูตอ้ง 
ถึงแมว้่าจะมีแรงกดดนัใหท้ าตรงกันขา้ม เป็นคนที่ยึดมั่นในหลกัการ น่าเคารพนบัถือ และมีความเที่ยงธรรมผูบ้ริหารควรต่อสูเ้พื่อ
ความเชื่อของตนและไม่ยอมละทิง้หลกัการเพื่อวตัถปุระสงคใ์ดวตัถปุระสงคห์น่ึงจนกลายเป็นคนหลอกลวงหรือไม่มีคณุธรรม 

 2.3 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust worthiness) 

ผูบ้ริหารควรเปิดเผยและจดัหาสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งและแกไ้ขความเขา้ใจผิดจากขอ้เท็จจริง ผูบ้ริหารควรพยายามใน
วิถีทางที่เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลคุ  ามั่นสญัญาของตนและผูบ้รหิารไม่ควรใชเ้ครื่องมือที่มีอยู่ในทางที่ไม่ถกูตอ้งและใชก้ารตีความทาง
กฎหมายที่ไม่เหมาะสมใชเ้ป็นเหตผุลที่จะไม่ใหค้วามรว่มมือหรือหลีกเล่ียงขอ้ตกลงที่วางไว้ 

 2.4 ความจงรักภักดี ( Loyalty ) 

ผู้บริหารควรแสดงความจงรักภักดีต่อบริษัทโดยการช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้าที่ ผู้บริหารไม่ควรใช้หรือเปิดเผย
สารสนเทศที่เป็นความลบัเพื่อความไดเ้ปรียบส่วนบคุคล แต่ควรด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการตดัสินใจอย่างมืออาชีพที่เป็นอิสระ
โดยหลีกเล่ียงส่ิงที่ไม่เหมาะสมและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และมีความซื่อสัตยต์่อบริษัทและผู้ร่วมงาน นอกจากนีถ้า้
ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะลาออก ผูบ้ริหารควรบอกกล่าวล่วงหนา้อย่างเหมาะสม รวมถึงใหค้วามส าคญักับสารสนเทศของบรษิัท 
และไม่กระท ากิจการท่ีใชป้ระโยชนจ์ากต าแหน่งหนา้ที่การงานเดิมของตน 

 

 



 

หนา้ | 290 

 2.5 ความยุติธรรม ( Fairness ) 

ผูบ้รหิารควรมีความยตุิธรรมและคณุธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไม่ใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ และไม่ใชว้ิธีการโกงหรือวิธีการที่ไม่
เหมาะสมเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนห์รือขอ้ไดเ้ปรียบจากความเขา้ใจผิดหรือจากความทกุขข์องผูอ้ื่น โดยผูบ้รหิารที่มี
ความยุติธรรมควรเปิดเผยขอ้ตกลงเพื่อใหม้ีการพิจารณาและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั เปิดใจที่จะยอมรบัความเห็นที่ไม่
ตรงกนัและเต็มใจที่จะยอมรบัเมื่อท าผิด และพรอ้มเปล่ียนจดุยืนและความเชื่อที่มีอยู่ไปสู่ส่ิงที่ถกูตอ้งเหมาะสม 

 2.6 การเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น ( Concern for others ) 

ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตาปราณีและหวงัดีต่อผูอ้ื่นตามหลักการที่ว่า ใหป้ฏิบัติต่อผูอ้ื่นเช่นเดียวกับที่
ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราผู้บริหารควรช่วยเหลือผู้อื่นในส่ิงที่บุคคลนั้นมีความจ าเป็นและค้นหาวิธีที่ท  าให้ธุรกิจบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องธุรกิจไปพรอ้มกบัวตัถปุระสงคข์องผูอ้ื่น 

       2.7 การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Respect for International Human Rights Principles) 

ผูบ้ริหารควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล ความมีอิสระ ความเป็นส่วนตวั การมีสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย  การตดัสินใจของผูบ้รหิารควร มีความเป็นกลางและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้หรือเชือ้ชาติ 

บริษัทฯก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

 2.8 การปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างดี ( Commitment to Excellence ) 

ผูบ้ริหารควรปฏิบตัิตามหนา้ที่อย่างดี กล่าวคือ เป็นผูม้ีความรู ้ตระเตรียมการ มีความมมุานะ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ 
เพื่อสามารถจดัการกบัทกุเรื่องที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 

 2.9 ภาวะผู้น า ( Leadership ) 

ผู้บริหารควรตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาวะการเป็นผู้น าของตน และควรจัดหา รูปแบบของข้อพึง ปฏิบัติที่
เหมาะสม เพื่อประโยชนส์ าหรบัตนเองและองคก์ร อีกทั้งผูบ้ริหารควรสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ใหค้วามส าคญัต่อหลักการและการ
ตดัสินใจที่มีจรยิธรรมเป็นส าคญั 

 2.10 ชื่อเสียงและคณุธรรม ( Reputation and Morale ) 

ผูบ้ริหารควรหาทางสรา้งชื่อเสียงใหบ้ริษัทและสรา้งคุณธรรมในหมู่พนกังาน โดยร่วมกันไม่ด าเนินการใดๆ  ซึ่งอาจเป็น
การท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างบริษัทและพนกังาน ในทางกลบักันพนกังานตอ้งร่วมกันด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นเพื่อแกไ้ขหรือ
ป้องกนัพฤติกรรมที่ไม่ถกูตอ้งเหมาะสมของคนอื่น 
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 2.11 ความรับผิดชอบตามหน้าที ่( Accountability ) 

ผูบ้ริหารควรตระหนกัและรบัผิดชอบตามหนา้ที่ของตนโดยค านึงถึงจริยธรรมที่ใชส้  าหรบัการตดัสินใจ และในการละเวน้
บางส่ิงเพื่อบรษิัท ตนเอง ผูร้ว่มงาน และชมุชน 

2.12 นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง(Policy on Compliance with the 
Law and Relevant Rules and Regulations) 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานดงันี ้

- ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและเคารพจารีตประเพณีของประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
- ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์  
- ตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั 
- ตอ้งไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุ การหลีกเล่ียงไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 
- ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงานข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชนแ์ละการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

 3.1 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที่ว่าการตดัสินใจใด 
ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท เท่านัน้และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่กอ่ใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนไดเ้สียกับรายการที่พิจารณาตอ้งแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสินใจรวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิใน
ธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัท ทราบถึงความสมัพนัธ ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ หรือผูบ้รหิาร ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 
ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการนั้น ใหม้ีการน าเสนอรายการเก่ียวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ก าหนด 
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3. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลักษณะที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ใหง้ดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้และให้
แจง้การมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

4. มีการจัดการโครงสรา้งที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้ับผูถื้อหุน้รายใหญ่ เพื่อไม่ท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในรายงานประจ าปี 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบับริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษิัทเป็นท่ีน่าเชื่อถือและไวว้างใจของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายและจดัให้
มีการเผยแพรข่อ้มลูเพื่อความเขา้ใจในการถือปฏิบตัิดว้ย 

 3.2 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บรษิัทก าหนดนโยบายในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษรและแจง้แนวทางดงักล่าวให้
ทกุคนในบรษิัทถือปฏิบตัิ และวิธีการดแูลกรรมการ และผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน
ไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตนดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัท และบรษิัทย่อยจะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของ
บรษิัทย่อย 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัท และบรษิัทย่อย จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของ
บรษิัท และบรษิัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ไม่ว่าจะไดผ้ลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกับหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

4. ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่บรษิัท ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ) ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง
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ภายหลงัจากที่ขอ้มลูภายในของบริษัท ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการ
ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บังคับการท างานของบริษัทโดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการ
เลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

6. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัท ใชข้อ้มลูภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรพัยข์องบริษัทซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรือ
ฐานะเช่นนั้น มาใชเ้พื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขายหรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้ 
หรือเสนอขายซึ่งหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัทไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้มในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น
หรือน าขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าวโดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม 

7. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย  ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ารายงานและน าส่งรายงานการถือครอง
หลักทรัพยท์ี่ออกโดยบริษัท ของทั้งตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในครัง้แรกที่ไดร้ับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหาร (ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร และทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง ใหจ้ัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยภ์ายใน 3 วัน 
นบัตัง้แต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้โดยส่งไปที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  และน าส่งส าเนาใหเ้ลขานุการบริษัทรบัทราบทุกครัง้ เพื่อจดัท าเป็นรายงานใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการรบัทราบทกุไตรมาส 

8. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งรายงานเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทอย่างนอ้ย 
1 วนัล่วงหนา้ก่อนการซือ้ขายต่อเลขานกุารบรษิัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป 

4. ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพยส์ินของบริษัท 

 4.1 นโยบายการปกป้องทรัพยส์ินของบริษัทฯ (Properties Protection) 

บริษัทฯ คาดหวังใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน มีความรบัผิดชอบในการปกป้องดูแลทรัพยสิ์นของบริษัทฯ และใช้
ทรพัยสิ์นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและไม่น าทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น 
โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
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- ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งใชท้รพัยสิ์นและทรพัยากรของบรษิัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ
แก่บรษิัทฯ 

- ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ มิใหเ้ส่ือมเสีย สญูหาย 
- ก าหนดแนวทางการป้องกันภัยหรือความเส่ียงภัยที่เกิดต่อทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึน้จากการ

ด าเนินงาน เช่น ภยัธรรมชาติ, อบุตัิเหต ุเป็นตน้ 

 4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพยส์ินทางปัญญา 

บริษัทฯก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯทุกคนตอ้งมีความรอบคอบและความระมดัระวงัในงาน
ทรพัยสิ์นทางปัญญารวมถึงตอ้งเคารพลิขสิทธ์ิของเจา้ของทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 4.3 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษัท 
ผูบ้รหิารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนส่์วนตวั  

2. หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) หรือระบบขอ้มลูของบรษิัท แก่ผูอ้ื่น  

3. หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่ในระบบขอ้มลูที่มีการป้องกนัใด ๆ ของบรษิัท หรือ ขอ้มลูที่บรษิัท
ซือ้มา โดยมิไดร้บัอนญุาต 

4. หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนักงานเปล่ียนแปลงท าซ า้ ลบทิง้ หรือ ท าลาย ข้อมลูที่มีการป้องกันใด ๆของบริษัทฯโดย
ไม่ไดร้บัอนญุาต 

5. หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนักงานเผยแพร่คดัลอก หรือ น าซอฟตแ์วรท์ี่ผิดกฎหมายมาใชแ้ละหา้มคดัลอกซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธ์ิดว้ยเหตผุลใด ๆ โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ  

6. หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานปรบัแต่งอปุกรณฮ์ารด์แวรห์รือติดตัง้อปุกรณใ์ด ๆที่นอกเหนือจากอปุกรณม์าตรฐาน
ที่บรษิัทฯติดตัง้ให ้

7. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานใชอ้ีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆของบริษัทฯในการส่งต่อขอ้ความที่กล่าวรา้ยท าให้
เส่ือมเสียหรือขอ้ความที่หยาบคายลามกข่มขู่ก่อกวนหรือสรา้งความร าคาญใหก้ับผูอ้ื่นตามมาตราที่ไดร้ะบุไวใ้น  
“พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอรพ์.ศ. 2550” 

8. ผูบ้ริหารและพนักงานควรใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานและ
จะตอ้งหลีกเลี่ยงเว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

9. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารอื่น ๆที่บริษัทฯจัดให้อาทิโทรศัพท์โทรสารโทรศัพทม์ือถืออย่างมี
จิตส านึกและรบัผิดชอบโดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิัทฯเป็นหลกั  
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 4.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และไดม้ีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัโดยไดก้ าหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบายเก่ียวกบัการรบั  การให้
ของขวญัและส่ิงตอบแทน”และ “นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหสิ้นบน”โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

.        นโยบายเก่ียวกบัการรบั-การใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน 

- ผูบ้รหิารและพนกังานถกูหา้มไม่ใหเ้รียกผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้และหรือผูท้ี่ท  าธุรกิจกบับรษิัทฯ  
- ผูบ้ริหารและพนกังานถูกหา้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่คา้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทางที่มิ

ชอบ 

   นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุรติและการใหสิ้นบน 

- การรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดที่อาจสรา้งแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด าเนินการ
อย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา และตอ้งมั่นใจไดว้่าการด าเนินการนัน้จะไม่ท าใหเ้กิดขอ้ครหาหรือท าใหบ้รษิัทเส่ือมเสีย
ชื่อเสียง ส าหรบัส่ิงของที่กรรมการบรษิัทไดร้บัจะเก็บไวใ้นส านกังาน หรือแจกจ่ายใหก้บัพนกังานในบรษิัท 

- การจัดซือ้จัดหาตอ้งด าเนินตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่การตัดสินใจตอ้งค านึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบริการท่ีได้รบั รวมทั้งตอ้ง
สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างโปรง่ใส 

- ในการท าธุรกรรมกับภาครฐั บริษัทจะตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจงูใจใหร้ฐัหรือพนกังานของรฐัด าเนินการที่ไม่
ถกูตอ้งเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนัหรือการกระท าใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สามารถท าได ้เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการใหช้่อดอกไมใ้นโอกาสต่าง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก าหนดให ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูบ้ังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณาและด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระท าความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก าหนดไว ้โดยบริษัท
ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวเ้ป็นล าดบัขัน้ตามความผิด ตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงการพกังานหรือการเลิกจา้ง 

 ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวไดผ่้านมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2556  และไดป้ระกาศใหพ้นกังานของบริษัทรบัทราบ
และน าไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 เป็นตน้ไป 

 4.5 บทลงโทษ 

 บรษิัทฯ ก าหนดให ้ประธานบรหิาร  รองประธานบรหิาร หรือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละแผนกเป็นผูล้งโทษ เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา
และด าเนินการลงโทษทางวินยั แก่พนกังานที่กระท าความผิด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ท่ีบรษิัทฯก าหนดไว ้
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บรษิัทฯ ก าหนดโทษทางวินยัไว ้5 ประการ ดงันี ้
·       การตกัเตือนดว้ยวาจา โดยบนัทึกเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
·       การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
·       ลดต าแหน่ง 
·       พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง และไม่จ่ายสวสัดิการ 
·       การเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญแก่การก ากับดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ พนักงาน หรือ
เจา้หนีต้่าง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ
ดงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงไดก้ าหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตลอดจนค านึงถึงชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาอย่างยั่งยืน ต่อตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชนั ไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน 
และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 5.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้การเจรญิเติบโตของบรษิัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
และด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ด าเนินการใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และสม ่าเสมอ  

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่
ความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. มีการพฒันากิจการของบรษิัทใหเ้จรญิกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 

4. รายงานสารสนเทศส าคญัที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้สารสนเทศที่รายงานตามรอบ
ระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งโดยไม่กระท าการใด 
ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัท 

5. จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 

6. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

7. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
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8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ 

9. อ านวยความสะดวกในการประชมุผูถื้อหุน้โดย วนั เวลา สถานท่ี และ วิธีการท่ีไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้รว่มประชุม
ของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผลและเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น 

11. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยสิ์นของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรกัษาทรพัยสิ์นของตนเอง ขจัดการแสวงหา
ผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม 

 5.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่าความพอใจและความเชื่อมั่นของลกูคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจดา้นการผลิต จ าหน่ายสินคา้ และ บรกิาร ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น พัฒนาสินคา้และบริการ คิดคน้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกับการใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจอย่างไม่ปิดบงั
หรือบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รกัษา
ความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุรติจากลกูคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

6. จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบรษิัท และ ค ารอ้งเรียนพึงไดร้บัการเอาใจใส่อย่างเป็น
ธรรม 

 5.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บรษิัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างไม่เอารดัเอาเปรียบ และจะไม่ด าเนินการที่ทุจรติในการคา้กับคู่คา้โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
ต่อคู่คา้ตามเงื่อนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอย่างเคร่งครดั เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สองฝ่าย 
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2. มีการคดัเลือกลกูคา้ที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีว อนามยั เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบตัิต่อคู่คา้บนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและ
กนั 

3. รกัษาความลบัหรือขอ้มลูทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปล่ียนความรู ้รว่มกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าใหแ้กสิ่นคา้และบรกิาร 
เพื่อการเจรญิเติบโตรว่มกนั  

5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ 
เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

6. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

5.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมายที่ก าหนดไว ้หลีกเล่ียงวิธีการที่ทุจริตเพื่อท าลาย
คู่แข่ง และรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนั 

2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 5.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิต่อเจา้หนีท้กุกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ปฏิบตัิตามสญัญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 

3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี 

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูตอ้งและตรงเวลา 

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้ีบแจง้เจา้หนีท้ราบเป็นการล่วงหนา้เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

 5.6 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บรษิัทถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของบรษิัท และเชื่อว่าพนกังานทกุคนมีส่วนร่วม
ในการเติบโตของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทไดถื้อปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

1. ปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่านขอ้มลูหรือความลบัของพนกังานต่อบคุคลภายนอกหรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั  
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3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ 
ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน 

4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรูเ้พื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
สรา้งความมั่นคงในอาชีพ และใหโ้อกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาบริษัท และรบัฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนัและเสมอภาค 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรูเ้พิ่มเติมกับพนักงานในทุกดา้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจ าทุกปี เช่นการพัฒนาศักยภาพในการท างาน การให้
ความส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

7. ก าหนดใหม้ีการอบรม ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมธุรกิจ และการต่อตา้นคอรร์ปั
ชนั กบัพนกังานทกุท่านทราบและปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

8. ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หน้าที่  ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงาน รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

9. จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ นโยบายสวสัดิการพนักงานช่วยเหลือพนกังานกรณี 
10 โรครา้ยแรง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างานซึ่งขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บัการ
พิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั  

11. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอ้มการท างาน โดยค านึงถึงหลกั
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

 5.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

ไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อกนัภายใตสิ้ทธิมนษุยชน เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสากล เป็นจรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ ควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีความอิสระ ความเป็นส่วนตวั การมีสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย การตดัสินใจของผูบ้ริหารควรมีความเป็นกลางและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
กนั โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชาติ  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดัโดยทั่วกันถือ
เป็นส่วนหน่ึงของวินยัในการท างาน ซึ่งตอ้งค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคล ไม่กระท าการ
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ขอ้งเก่ียวกับหน่วยงานหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  
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 5.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษิัทก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อการเคารพต่อทรพัยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิดงันี ้

1. บรษิัทจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสินทรพัยท์างปัญญาของผูอ้ื่น หรือ คู่แข่งขนัทางการคา้ 

2. ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มลูจ าเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอนัมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรือการละเมิดขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของคู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลกูคา้หรือบคุคลอื่น  นอกจากนีย้งั
รวมถึงความลบัทางการคา้ของบรษิัท เช่นแผนธุรกิจ ขอ้มลูทางเทคนิค นวตักรรมใหม่ ซึ่งพนกังานของบรษิัท มีหนา้ที่ตอ้ง
เก็บรกัษาเป็นความลบั โดยไม่น าไปเผยแพรใ่หบ้คุคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการคา้หรือไม่ก็ตาม  

3. บริษัทใหค้วามส าคญักับการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา และลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบายใหพ้นักงานใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรต์ามที่บริษัท ก าหนดและติดตัง้ให ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย และหา้มมิใหท้ าการ
ติดตัง้หรือ ดาวนโ์หลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยฝ่ายสารสนเทศมีหนา้ท่ี
ก ากับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ และอยู่ในแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องดงักล่าว  

 5.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บรษิัทจดัใหม้ีการจา้งงานท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในบรษิัทอย่างเป็นธรรม 

2. บรษิัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน ซึ่งพิจารณาจากอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั ความเหมาะสม ประสบการณ ์
คุณวุฒิ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินความสามารถและผลการ
ประเมินผลการท างานประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
แต่ละคน 

4. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความตอ้งการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ชุดฟอรม์พนักงาน  สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครา้ยแรง เงินช่วยเหลือพนักงานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงการพฒันาฝึกอบรมเพิ่มทกัษะความสามารถ 

 5.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่ส  าคัญต่อการประสบความส าเร็จของบริษัท และมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั สขุอนามยั และ ส่ิงแวดลอ้ม บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการท างาน ทั้งดา้นความ
ปลอดภยั  สขุอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน ซึ่งถือเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของพนกังานทุกคนที่จะตอ้งใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจตราและเฝา้ระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัิตามมาตรฐานเพื่อก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัพนกังานทกุคน 
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2. ปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ในดา้นความปลอดภยั สขุอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศที่บรษิัทเขา้ไป
ท าธุรกิจ  

3. บรษิัทสนบัสนนุใหม้ีการปรบัปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่าเสมอ 

4. พนกังานทกุคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนรว่มงาน ตลอดจนทรพัยสิ์นของบรษิัทเป็นส าคญัตลอดเวลา
ที่ปฏิบตัิงาน 

5. พนกังานทกุคนตอ้งดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงาน 

6. พนกังานทกุคนมีสิทธิเสนอความคดิเห็นในการปรบัปรุงสภาพการท างาน สถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้มของบรษิทัให้
ดีขึน้ได ้ 

7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในดา้นความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส านึกของพนกังาน 
เช่น การอบรม จงูใจ การประชาสมัพนัธ ์ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัที่ดีเป็นตน้ 

8. ส่งเสรมิใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสขุอนามยั ความปลอดภยัในทกุระดบั ตลอดจนสนบัสนนุวิธีการและการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 

9. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั จะตอ้งท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดี และจงูใจใหพ้นกังานปฏิบตัิงานดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 

 

5.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งสงัคมและส่วนรวมที่ดี  

1. ไม่ด  าเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นท่ีอยู่รว่มในชมุชนและสงัคม 

2. ปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบรษิัทและพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคมอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัท 

4. ส่งเสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น 

5. รว่มมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชมุชน 

6. ใหก้ารสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์

7. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่างบรษิัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม  

 

5.12  นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม 
1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
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2. สรา้งวัฒนธรรมองคก์ร และสรา้งจิตส านึกใหพ้นักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรบัผิดชอบในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยัดมาตรการบ าบัดและฟ้ืนฟู การทดแทน 
การเฝา้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

5. มีการคดัเลือกคู่คา้ที่ด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 5.13 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการไดต้ระหนกัและส่งเสริมใหม้ีการปลกูจิตส านึกในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดขึน้ใน
องคก์ร เพื่อใหพ้นกังานมีจิตส านึก และรว่มกนัประหยดัการใชท้รพัยากร พลงังาน เช่น การเดินขึน้ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟตโ์ดยสาร 
รณรงคก์ารใชก้ระดาษสองหนา้ ลดการใชก้ระดาษในกระบวนการท างาน ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร ์เป็นเวลา และ ปิดแอรใ์นช่วงพกั
กลางวนั รณรงคใ์หพ้นกังานใชน้ า้อย่างประหยดั และมีเครื่องท าน า้ดื่มไวบ้ริการพนกังานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซือ้น า้ดื่มที่ใช้
ขวดพลาสติก 

 5.14 ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

บริษัทก าหนดช่วงทางใหพ้นกังานเขา้แจง้เรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินยัและกฎหมายได ้โดยสามารถส่งเป็น
จดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ หรือส่งผ่านทางอีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ kitti@nclthailand.com 

 ทั้งนีข้้อมูลของผู้แจ้งจะไดร้ับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ไดร้ับความเดือดรอ้นอัน
เนื่องมาจากการรายงานขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ขอ้มลูการเปิดเผยตวัของพนกังานจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตามการ
รอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและค านึงถึงความถกูต้องของขอ้มลูที่เปิดเผย 

5.15 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทมุ่งมั่นที่รกัษาแนวทางการปฏิบตัิขององคก์รที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงั ที่ระบุไวใ้หน้โยบายการก ากบักิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงไดก้ าหนดนโยบายนีข้ึน้เพื่อเป็น
กลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดช่องทางส า หรับการส่ือสารกับ
คณะกรรมการบริษัททางไปรษณียห์รืออีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทางการแจง้ขอ้มลูและค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อสั่งการใหม้ีการตรวจสอบ
ขอ้มลูตามกระบวนการส าหรบัการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส ที่เก่ียวขอ้งกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยบริษัทจะรกัษาขอ้มลูที่ได้
จากรายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั และผูร้ายงานจะไดร้บัความคุม้ครองจากบรษิัท 

 

 

mailto:kitti@nclthailand.com
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ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี ้จัดขึน้เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระท าที่ 
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท อาทิเช่น  

- การคอรร์ปัชนั  

- การฉอ้โกง การยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์

- การกระท าทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  

- การกระท าที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและความปลอดภยั หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- การกระท าโดยเจตนาใหบ้รษิัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน ์

- การฝ่าฝืนจรยิธรรมธุรกิจอย่างชดัเจน 

- การสนับสนุนการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือ
ปกปิดการกระท าดงักล่าว 

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

นโยบายนีจ้ดัท าเพื่อใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมั่นใจว่าขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บัการตอบสนองอย่าง
จรงิจงัและพนกังานผูร้ายงานจะไม่ไดร้บัความเดือดรอ้นอนัเนื่องมาจากการรายงานข้อรอ้งเรียนโดยสจุรติขอ้มลูการเปิดเผยตวั
ของพนกังานจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตามการรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและ
ค านึงถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเทจ็ 

หากพนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สียคนใดเจตนารอ้งเรียนดว้ยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูก
รอ้งเรียน บรษิัทจะถือว่าการรอ้งเรียนดงักล่าวเป็นการละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัใหม้ีการด าเนินการสอบสวนเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบรษิัท  

โดยเบาะแสขอ้รอ้งเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะไดร้ับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ ด าเนินการ
จดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลบั และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้อ้ง เรียนมั่นใจว่าจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว ทัง้นีห้ากกรณีที่บรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษิัท
จะเปิดเผยเฉพาะขอ้มลูที่จ  าเป็นเท่านัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบาะแสเป็น
ส าคญั 
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ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมายลงทะเบียน 
ส่งถึงคณะกรรมการบรษิัท 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท ์
คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 
เลขานุการ Atcharaporn.y@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
นักลงทุนสัมพันธ ์ IR@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website   www.nclthailand.com / 

การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี/ช่องทางรอ้งเรยีน 
 

                              

6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัท 

 6.1 แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าในการตดัสินใจและกระท าการใด ๆ โดย
ค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของกลุ่มผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยภาพรวม 

- ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมืออาชีพดว้ยความรูค้วามช านาญ ความมุ่งมั่นและมีความรอบคอบระมัดระวัง มองเห็นปัญหา
ล่วงหนา้และหาวิธีการแกปั้ญหาที่จะเกิดขึน้และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวไว ้รวมถึงมีการประยุกตใ์ช้
ความรูแ้ละทกัษะในการจดัการบรษิัทฯ อย่างเต็มความรูค้วามสามารถ 

- ไม่หาประโยชนใ์หต้นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยการน าสารสนเทศภายในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือที่เป็นความลบัไปใชห้รือ
น าไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอกหรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จดัใหม้ีการดูแล การตรวจสอบ ทัง้ภายในบริษัทและสภาพแวดลอ้มของบริษัทโดยสม ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่าไดม้ีการ
ปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการท่ีก าหนด 

- จัดให้มีการรายงานสารสนเทศที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา และสม ่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีการรายงานแนวโนม้ใน
อนาคตของบรษิัทบนพืน้ฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มลูสนบัสนนุอย่างเพียงพอ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รกัษามาตรฐานอตุสาหกรรมและก าหนดแนวทางปฏิบตัิใหท้ันต่อ
เหตุการณ ์มีเอกสารหลกัฐานที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรบัการด าเนินการควบคมุและการดแูลรกัษาใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดส าหรับน าไปใช้ปฏิบัติในทุกระดับของการจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจด าเนินไปอย่างมี

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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ประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง มีการแบ่งแยกกิจกรรมด าเนินธุรกิจ และจัดให้มีการอนุมัติการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายและขอ้ก าหนด ที่เก่ียวขอ้ง 

- พฒันาบรษิัทใหบ้รรลถุึงเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์และเป็นมาตรฐานท่ียอมรบั 

- ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับรษิัทฯ 

 6.2 แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  นโยบายและกลยทุธท์างธุรกิจ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความระมดัระวงัและรกัษาประโยชนข์องบรษิัทฯ 

- พึงปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

- ติดตามการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

- พิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการและก าหนดขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการใหช้ัดเจนและ
เหมาะสม 

- พิจารณาการท ารายการทางธุรกิจที่ส  าคญัของบรษิัทฯ ดว้ยความตัง้ใจและขยนัหมั่นเพียร 

- จดัประชมุคณะกรรมการและพิจารณาวาระการประชมุอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

- จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษิัทฯ 

 6.3 แนวทางปฏิบัติของกรรมการ 

- ขยนัหมั่นเพียรปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความระมดัระวงัและรกัษาประโยชนข์องบรษิัทฯ 

- พึงปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

- ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

- ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการรักษาความลับของสารสนเทศที่เป็นความลับภายในบริษัทฯและยังไม่อนุญาตให้
เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก และไม่อนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อภายนอก และไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

- หลีกเล่ียงการกระท าหรือการตดัสินใจ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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 6.4 แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัทฯ 

- ขยนัหมั่นเพียรปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความระมดัระวงัและรกัษาประโยชนข์องบรษิัทฯ 

- ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัทฯ ใหป้ฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
จรรยาบรรณและแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและด าเนินธุรกิจเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

- มีความพรอ้มและตัง้ใจในการจดัประชมุผูถื้อหุน้  การประชมุคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และการจดัเตรียม
รายงานการประชมุ 

- เป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารท่ีดีระหว่างกรรมการและผูถื้อหุน้ 

- รักษาข้อมูลภายในบริษัทฯ ให้เ ป็นความลับ รวมถึงข้อมูลในรายงานการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการชดุต่างๆของบรษิทัฯ และไม่อนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อภายนอก และไม่ใช่ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

 6.5 แนวทางปฏิบัติของพนักงาน 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบต่อบรษิัทฯ 

- พึงปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

- ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการรักษาความลับของสารสนเทศที่เป็นความลับภายในบริษัทฯและยังไม่อนุญาตให้
เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก และไม่อนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อภายนอก และไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

- พึงรกัษาและรว่มสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมู่พนกังาน 

 6.6 การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

- บริษัทมีนโยบายที่จะติดตามความกา้วหนา้ของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และท าการสอบทานและปรบัปรุงคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจเป็นประจ าทกุปี เพื่อใหม้ีความทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา 

 6.7 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

- บริษัทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนที่จะตอ้งรบัทราบ ท าความ
เขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครดั มิใช่การปฏิบตัิ
ตามความสมคัรใจและไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก าหนดขึน้นี ้
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- ผูบ้รหิารทกุระดบัในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั
บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มือจรยิธรรมธุรกิจอย่างจรงิจงั 
 

ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1/2563 อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563  โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

       
 

                                             (พลเอก พอพล มณีรนิทร)์ 

                                                                                            ประธานกรรมการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / จ านวนคร้ังทีป่ระชุมทั้งหมด 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด1 / 2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช2 กรรมการตรวจสอบ 1/4 

หมายเหต ุ  1 กรรมการตรวจสอบผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 มีมติแต่งตัง้นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด เขา้ด ารงต าแหน่ง  ประธาน กรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อ านรรฆสรเดช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการท่ีลาออก โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 16 สิงหาคม 
2564 เป็นตน้ไป 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตัิหนา้ที่ส  าคญัดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ของบรษิัท โดยรว่มกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่าย
จดัการ ซึ่งไดม้ีการสอบถามและใหค้วามเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลที่เพียงพอ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมตัิงบการเงินดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอ้ง เชื่อถือ
ได ้และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัครบถว้น 

2. สอบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการประเมินความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
บรษิัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษิัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบติดตามผลการด าเนินงาน ไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในท่ีมีสาระส าคญั 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 มีการพิจารณา เสนอแต่งตัง้ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
มีความเป็นอิสระและมีประสบการณใ์นการตรวจสอบรายงานทางเงินของบริษัท ใหม้ีความถูกตอ้ง เชื่อถือไดแ้ละมีการ
เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัครบถว้น ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5. สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความ
ถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท โดย
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นสาระส าคญั เพื่อความโปรง่ใสและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท 

6. สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลดา้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานในรอบปี 2564 โดยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการบรษิัท ผล
การประเมินสรุปว่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑด์มีาก 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในปี 2564 ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 (นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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