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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริกำรจัดกำร

ระบบโลจิสติกส์(Logistics Provider) โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งแก่ลูกค้ำทั้งทำงบก, ทำงทะเล 
และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรจัดส่งสินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), 
กำรขนส่งสินค้ำแบบจำกประตูสู่ประตู (Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร (Custom Broker), กำร
จัดกำรด้ำนสินค้ำคงคลัง (Warehousing) และกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก  บริษัทเริ่มด ำเนิน
กิจกำรตั้งแต่ปี 2539  ต่อมำบริษัทแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อปี 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมั่นคงมำกว่ำ 18 ปี มีทุนจดทะเบียน 105 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 420 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

 
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนนิงาน  

วิสัยทัศน ์

บริษัทก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรเป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็น
ทำงเลือกแรกและทำงเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำและคู่ค้ำของบริษัท 

ภำรกิจ 

ภำรกิจของบริษัท ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญและให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พร้อมทั้งสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มี
ประสิทธิภำพท่ัวโลก 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้แก่  กำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำใหม้ำกที่สุด 

กลยุทธก์ำรด ำเนินงำน 

บริษัทได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำร
ได้อย่ำงครอบคลุมตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจัดหำวิธีขนส่งที่เหมำะสมที่สุด และกำรจัดกำร
ให้ลูกค้ำสำมำรถขนส่งได้ตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใต้ต้นทุนท่ีต่ ำที่สุด รวมถึงมีกำรประสำนงำนกับพันธมิตร
ในต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำงๆ ได้ทั่วโลก 

 

 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

2 
 

 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุ่มบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ พัวถำวรสกุล เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิล่ี จ ำกัด”) ก่อตั้งในปี 2537, บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่น
แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จ ำกัด (“UNI”) เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำง
กำรบริหำรภำยในกลุ่มบริษัทและขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ในปี 2552  VP จึงได้
เริ่มหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงำนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง UNI ได้ขำยหุ้น UNI ให้แก่คุณกิตติ พัวถำวรสกุล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งต่อมำคุณกิตติได้มีกำรขำยหุ้น UNI ให้แก่บุคคลภำยนอกทั้งหมด แต่ UNI ยังคงใช้
สถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกันกับบริษัทและยังต้องพึ่งพำบริษัทในด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนบัญชีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบัน  VP และ UNI ได้หยุดกำรประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยุดกำร
ประกอบธุรกิจกับกรมสรรพำกรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบัญชี ดังนั้น บริษัทที่ยังคง
ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียง
แห่งเดียวบริษัทเริ่มต้นให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท วี พี 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) โดยเริ่มจำกกำรเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศแบบไม่
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกำ และขยำยสู่เส้นทำงในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 
2539 และปี 2543 ตำมล ำดับ นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถให้บริกำร
จัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทั้ง
ให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเป็นตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจ
รับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทยังได้มีกำรลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัว
ลำกและหำงลำกเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยเริ่มต้นที่เส้นทำงในภำคใต้  

 นอกจำกนี้ เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics 
Provider) ในปี 2557 กลุ่มบริษัทจึงเริ่มให้บริกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยปัจจุบันมี
คลังสินค้ำส ำหรับให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด จังหวัดฉะเชิงเทรำ  เพื่อเป็นกำรขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถครอบคลุมทุกควำมต้องกำรด้ำนโลจิสติกส์ของลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด  

ส ำหรับพัฒนำกำรท่ีส ำคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำของกลุ่มบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ปี 2555 เมษำยน - เปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 100.00 บำทเป็นหุ้นละ 
10.00 บำท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 60.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน 

- ขยำยธุรกิจขนส่งในประเทศโดยกำรซื้อหัวลำกจ ำนวน 17 หัวและหำงลำก

จ ำนวน 18 หำง จำกบริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ้ง จ ำกัด  

 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

3 
 

 พฤษภำคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 66.25 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 สิงหำคม      -      ตั้งส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 

         กันยำยน -  บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ำกัด ซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจ ำนวน 1 
หุ้น ท่ีรำคำ 40 บำท  

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น  81.25 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยมีผู้ถือหุ้นใหม่คือ บริษัท ร่วมทุน เค-
เอสเอ็มอี จ ำกัด เป็นผู้ซื้อหุ้นจ ำนวน 1.50 ล้ำนหุ้น ที่รำคำหุ้นละ 40 บำทต่อ
หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น)  

ปี 2556     มิถุนำยน - ด ำเนินกำรแปรสภำพบริษัทเป็นมหำชน และเปล่ียนชื่อจำก  “บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด” เป็น “ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น
แนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)”  เพื่อน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105.00 ล้ำนบำท และเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของ
หุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 10.00 บำทเป็นหุ้นละ 0.25 บำทซึ่งท ำให้จ ำนวนหุ้น
สำมัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจำก 8,125,000 หุ้นเป็น 420,000,000 หุ้น  

ปี 2557 มกรำคม - เริ่มให้บริกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยปัจจุบันมี
คลังสินค้ำที่ให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด 

 สิงหำคม       -     ตั้งส ำนักงำนสำขำที่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 พฤศจิกำยน   -   ก่อตั้ง NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ที่ประเทศสิงค์โปร์เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญสิงค์
โปร์ ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นทั้งหมดในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและช ำระ
แล้ว 

 ธันวำคม      -    เข้ำซื้อหุ้นของ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  22.2% ของ
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,000,000 ดอลลำร์สิงคโปร์    ในรำคำรวม
ประมำณ 33,080,000 บำท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ โดย
ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำย
ธุรกิจกำรขนส่งด้ำนระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจำะ
น้ ำมันดิบ และรองรับกำรขยำยตลำดสู่กลุ่มประเทศอำเซียน 
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้
 
 

 

 
 

 
 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
ณ วันท่ี 6 พฤศจกิำยน 2557 กลุ่มบริษัทมีทุนจดทะเบยีนและช ำระแล้วเท่ำกับ 105.00 ล้ำนบำท มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท โดยโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 
1.6  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก ่ คุณกิตต ิ
พัวถำวรสกุลจะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกันกับกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวจึงได้ท ำสัญญำกบักลุ่มบริษัทวำ่จะไม่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกบักลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและ
ให้บรกิำรขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนำคต รวมทั้งจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรแข่งขัน
กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จ ำกดัควำมรับ
ผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจำ้งหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรใดทีป่ระกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกจิกำรของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดย
หำกผู้ถือหุ้นใหญเ่ห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวในอนำคต จะพจิำรณำให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบกิจกำรน้ันๆ ซึ่ง
สัญญำนี้มีผลผูกพันจนกวำ่คุณกติติ พัวถำวรสกุลรวมถงึผู้ที่เกี่ยวข้องตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยท์ี่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ
บริษัท และไม่มีท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของกลุ่มบริษัท 

 

ครอบครัวพัวถำวรสกุล บจก. ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี      กลุ่มผู้บริหำร 

 

59.05%  22.62%  14.29%  

ประชำชนทั่วไป 

4.04%  

 ผู้ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 

NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. 

 ผู้ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์

Transoffshore Logistic Pte.Ltd 

 ผู้ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์

100% 22.2% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริกำร
จัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน กำรจัดกำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำของลูกค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่ส้ันที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ ำที่สุด โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตำมลักษณะกำรให้บริกำร
สำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทได้ดังนี ้
 

รายได้ 
2555 25561) 2557 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการให้บริการ 
      

1.   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
      

1.1.  ทำงเรือ 618.87 84.87 798.09 85.27 776.96 84.20 

1.2.  ทำงอำกำศ 44.89 6.16 12.21 1.30 13.22 1.44 

1.3. บริกำรอ่ืน ๆ 2.36 0.32 1.07 0.11 - - 
     รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

666.12 91.35 811.38 86.69 790.18 85.64 

2.   การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-
หางลาก 

61.44 8.44 117.87 12.59 125.24 13.57 

รวมรายได้จากการให้บริการ 727.56 99.78 929.25 99.29 915.42 99.21 

รายได้อื่น2) 1.67 0.22 6.66 0.71 7.29 0.79 

รายได้รวม 729.23 100 935.91 100.00 922.71 100 
หมำยเหตุ   1)   เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท ท ำให้ในปี 2556 กลุ่มบริษัทจะมีเพียง บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ 

เนช่ันแนล จ ำกัด เท่ำนั้น 
2)   รำยได้อ่ืนได้แก่ ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรำยได้ค่ำเช่ำ เป็นตน้ 

ลักษณะกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
และกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มกำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดังนี ้

1) การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำ
จำกจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้นทำงกำรค้ำหลักทั่วโลก และกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำก
ประเทศต่ำง ๆ มำสู่จุดขนถ่ำยสินค้ำเข้ำประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทั้งทำงทะเลและ
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ทำงอำกำศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งประเภทท่ีไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะ
จัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตูค้อนเทนเนอร์จำกผู้ประกอบกำรขนส่งอันได้แก่ บริษัทเรือหรือสำยกำร 

 

บินเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีกำรประสำนงำนกับพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ 
เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกท่ำเรือหรือสนำมบินในต่ำงประเทศไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่
อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวนับเป็นรำยได้หลักของบริษัท 
โดยปี 2556 และ ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศเท่ำกับ 
811.38 ล้ำนบำท และ 790.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 86.69  ร้อยละ และร้อยละ 
85.64 ของรำยได้รวมในแต่ละปี ตำมล ำดับ 

 กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรขนส่งได้ดังนี้   

1.1) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล : ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำงทะเล
ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป ได้แก่  ยุโรป, อเมริกำ, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกำ ซึ่งครอบคลุมท่ำเรือหลัก
ของเขตกำรค้ำส ำคัญในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ได้อย่ำงครบถ้วนรวมกว่ำ 180 แห่ง ส ำหรับกำรขนส่ง
สินค้ำทำงทะเลสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 กำรขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรับลูกค้ำที่มี
ปริมำณสินค้ำที่มำกพอที่จะเชำ่ตูค้อนเทนเนอร์ทั้งตู ้เพื่อบรรจุสินค้ำของลูกคำ้นั้น ๆ  เพียงรำย
เดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ำรำยอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัทจะ
ให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ขนำดต่ำง ๆ ที่เหมำะสม, จัดหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและ
ข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึง เป็นตัวแทนในกำร
ออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ  

 กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับ
กลุ่มลูกค้ำที่มีสินค้ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำย
เดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริกำรรับสินค้ำจำกลูกค้ำแต่ละรำยมำรวมกันและจัดสรรพื้นที่
ในกำรบรรจุเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะค ำนวณพื้นที่และจัดวำงสินค้ำให้
เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของลูกค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สินค้ำของลูกค้ำ
แต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกนัสำมำรถบรรจุลงตูค้อนเทนเนอร์เดยีวกนัได้อย่ำงปลอดภัย, ส่ง
ได้ตำมก ำหนด และอยู่ภำยใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดส ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย ทั้งนี้ เนื่องจำกลูกค้ำ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำเช่นเดียวกับ
กลุ่มบริษัท จึงสำมำรถด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรพิธีกำรศุลกำกรได้เอง 

1.2) กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำ
ในกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่ส้ันกว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่ำ จึง
เหมำะส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำที่มีอำยุในกำรเก็บรักษำส้ันหรือต้องกำรรักษำอุณหภูมิ เช่น ผักสดและ
ผลไม้, สินค้ำที่มูลค่ำสูงหรือต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัญมณีและทองค ำ รวมทั้งสินค้ำที่
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ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งซึ่งมีน้ ำหนักและปริมำณไม่มำกนัก เช่น เอกสำรและส่ิงตีพิมพ์ต่ำง ๆ 
ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศนี้ กลุ่มบริษัทจะ
ให้บริกำรจัดหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำร
ศุลกำกร รวมถึงเป็นตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสำมำรถให้บริกำรจัดกำร
ขนส่งทำงอำกำศรวมแล้วกว่ำ 180 ประเทศเช่นเดียวกัน     

1.3) บริกำรอื่น ๆ  : กลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กำรเป็นตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกคำ้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องอำศัยผู้ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ครบ
วงจร ในปี 2557 กลุ่มบริษัทจึงเริ่มให้บริกำรด้ำนคลังสินค้ำ โดยจัดหำคลังสินค้ำที่เหมำะสมกับสินค้ำ
และข้อก ำหนดของลูกค้ำ  รวมถึงให้บริกำรในกำรจัดกำรระบบบริหำรสินค้ำที่อยู่ในคลังแก่ลูกค้ำอีก
ด้วย โดยปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้ำเพื่อให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด 
ก.ม.52 ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ   

 
 
 
 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีส ำนักงำนท่ีให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัทในกรุงเทพ และส ำนักงำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ นอกจำกนี ้ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้
ลงทุนในบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd และร่วมลงทุนในบริษัทรว่ม คือ Transoffshore Logistic 
Pte.Ltd  ซึ่งทัง้สองบริษัทให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศจำกประเทศสิงค์โปร์ ไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำง
ในภูมิภำคตำ่งๆ โดยมีเปำ้หมำยหลักคือ ทวีปอเมรกิำ ทวีปเอเซีย และทวีปยุโรป 
2)  การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทเริ่มให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกใน

ปี 2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแกลู่กค้ำที่ใชบ้ริกำรจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศกบับริษัทอยู่แล้ว 
และยังเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศัยควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบขนส่งของบริษัท เพื่อ
ให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกอีกด้วย 
ปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 50 คัน และมีหำงรถส ำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลำกเพื่อขนสินค้ำจ ำนวน 
98 หำง โดยหำงลำกของบริษัทมีทั้งแบบก้ำงปลำซึ่งออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่
สำมำรถใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์หรือวำงสินค้ำโดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำในประเทศของ
บริษัทน้ีมีเส้นทำงให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ำไปยังจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมส่งออกจำกประเทศ และจำก
จุดขนถ่ำยสินค้ำในกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรือจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำร

 

ตัวอย่ำงภำพกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรจัดตู้คอนเทนเนอร์ ตัวอย่ำงหน้ำจอระบบ Log Freight 
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เคล่ือนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศตำมที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมีจุด
ใหบ้ริกำรรับขนส่งสินค้ำในประเทศ ดังนี้ 

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตั้งอยู่ที่อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนส่งทั้ง
ระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วัน
ได้แก่ กำรรับสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยังท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟใน
เขตจังหวัดเดียวกัน หรือน ำไปส่งที่ท่ำเรือในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรือภูเก็ต ส ำหรับกำรขนส่งระยะ
ทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนส่งเกินกว่ำ 1 วัน ได้แก่ กำรขนส่งสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎร์ธำนี
ไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้ำจำกจังหวัดปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมำ
ส่งยังจังหวัดในเขตภำคใต้ 

 จุดบริการแหลมฉบัง : ตั้งอยู่ที่อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีกำรให้บริกำรขนส่งทั้งแบบ
ระยะทำงใกล้ ได้แก่ กำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำไปรับสินค้ำที่โรงงำนในเขตแหลมฉบัง และน ำ
สินค้ำจำกโรงงำนมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำ
ไปรับสินค้ำในจังหวัดแถบภำคกลำงและภำคตะวันออกแล้วน ำสินค้ำกลับมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง 

 จุดบริการอื่นๆ : นอกจำกจุดให้บริกำรท้ัง 2 แห่งดังกล่ำวนี้แล้ว ภำยในปี  2558 บริษัทยังมีแผน
ที่จะเปิดจุดให้บริกำรรับส่งสินค้ำอีก 2 แห่ง ได้แก่ จุดให้บริกำรท่ีจังหวัดสงขลำ เพื่อให้บริกำรรับส่ง
สินค้ำในเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำเรือสงขลำหรือท่ำเรือปีนัง และจุดให้บริกำรที่
จังหวัดอุดรธำนี เพื่อให้บริกำรรับส่งสินค้ำในเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและจังหวัดอุดรธำนี   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงภำพรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก ตัวอย่ำงหน้ำจอ GPS 
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สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL 

 

 
 

2.2  การตลาดและภาวการณ์แขง่ขัน 

2.2.1 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

 กำรมีบุคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญ และมุง่มั่นในกำรให้บริกำร 
กำรให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนั้นต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำง 

ๆ ที่บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมี
ข้อบังคับที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญใน
ธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยมีพนักงำนที่ได้รับใบอนุญำตเพื่อเป็น
ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรประจ ำบริษัทถึง 2 คนคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำนในส่วนงำนต่ำง ๆ เพื่อจะได้
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพื่อให้ลูกค้ำของ กลุ่มบริษัทมั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมทั้งลดปัญหำควำมผิดพลำดอันที่จะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยในภำยหลัง 
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นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว พนักงำนของกลุ่ม
บริษัทยังเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยุกำรท ำงำน
เฉล่ียในบริษัทไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี จึงสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงได้ เช่น กำร
แนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปริมำณกำรส่งออกน้อย หรือกำรจัดเรียงสินค้ำจำกลูกค้ำ
หลำย ๆ รำยให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันอย่ำงเหมำะสมโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะ
เป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ นอกจำกกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในหน้ำที่ที่รับผิดชอบแล้ว 
กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนให้แก่พนักงำนว่ำ จะต้องมีควำมมุ่งมั่นและ
จริงใจต่อกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ  ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนดังกล่ำวนับเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถให้บริกำรแก่ ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำง
สัมพันธภำพท่ีดีแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัทเสมอมำ  

 กำรพัฒนำคุณภำพในกำรให้บรกิำร 
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดี เนื่องจำก

ต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์นั้นนับเป็นต้นทุนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของลูกค้ำ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริกำรจัดกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทได้พัฒนำระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรน ำเข้ำ-ส่งออก โดยใช้ระยะเวลำที่
ส้ันที่สุด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสำมำรถจัดท ำใบตรำส่ง (Bill of Lading) และ ใบส่ังปล่อยสินค้ำ 
(Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสำรส ำคัญที่ต้องน ำไปใช้ในกำรออกสินค้ำได้ภำยใน 1 วัน นอกจำกนี้ 
พนักงำนของกลุ่มบริษัทยังสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขั้นตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรให้แก่
ลูกค้ำโดยผ่ำนระบบอินทรำเน็ตซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ำยส่วนกลำง จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้
โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนสถำนท่ีท ำงำน 

ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนั้น บริษัทได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เข้ำมำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถได้แบบแบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้กลุ่ม
บริษัทสำมำรถวำงแผนเส้นทำงกำรขนส่งและติดตำมสถำนะกำรจัดส่งสินค้ำของลูกค้ำได้ 

 กำรให้บริกำรท่ีครบวงจร 

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในกำรน ำเสนอบริกำรท่ีหลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมให้มำกที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำแก่
ลูกค้ำใน กำรวำงแผนและจัดหำวิธีกำรขนส่งที่เหมำะสมกับลักษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของลูกค้ำ 
รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศต่ำงๆ, กำรจัดหำและจองระวำงเรือหรือ
เครื่องบินภำยใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, กำรด ำเนินกำรบรรจุสินค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภัยและใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, กำรจัดกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ลูกค้ำสำมำรถส่งออกหรือรับสินค้ำได้ตำมก ำหนด  และท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับ
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พันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำยสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดยกลุ่ม
บริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก 

 กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกจิ 

จำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกว่ำ 
18 ปี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่งรำยย่อยในประเทศที่
จะมอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของตน โดยผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีข้อจ ำกัดด้ำน
ขอบเขตกำรให้บริกำรนั้น สำมำรถน ำเสนอบริกำรที่หลำกหลำยครอบคลุมให้แก่ลูกค้ำของตนเองมำก
ขึ้นโดยผ่ำนกำรใช้บริกำรของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นเสมือนศูนย์กลำงของกำร
รวบรวมกำรจัดส่งสินค้ำ (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ซึ่ง
ส ำหรับกลุ่มบริษัทแล้ว ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกลุ่มนี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่รับงำน
จำกลูกค้ำรำยย่อยที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศมำส่งต่อให้แก่กลุ่มบริษัทน่ันเอง  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังมุ่งแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่ง
ในประเทศต่ำงๆ เพื่อที่จะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำร
ในเขตต่ำงประเทศ (Agent) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทำงธุรกิจในลักษณะดังกล่ำวกว่ำ 80 รำยใน 
30 ประเทศ ซึ่งท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ตั้งแต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำย
ปลำยทำงในต่ำงประเทศได้ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก นอกจำกนี้ พันธมิตรทำงธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกำสทำงกำรตลำดในกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยต่ำงๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัท
สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้ และกลุ่มบริษัทยังสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำโดยกำรเป็นผู้รับติดต่อ
ประสำนงำนเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำของพันธมิตรดังกล่ำวในเขตประเทศไทยอีกด้วย 

 ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน 

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำรทั้งแก่คู่ค้ำและ
พันธมิตรทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำโดยตลอด ท ำให้กลุ่มบริษัทมีกำรเติบโตและ
ขยำยฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรที่กลุ่มบริษัทมีปริมำณกำรขนส่งอย่ำงสม่ ำเสมอนั้น ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทสำมำรถเจรจำกับคู่คำ้ตำ่ง ๆ  เช่น สำยเรือและสำยกำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจัดส่งสินค้ำลง
เรือหรือเครื่องบินให้เป็นไปตำมที่ลูกค้ำต้องกำร และยังสำมำรถเจรจำต่อรอง เพื่อบริหำรต้นทุนค่ำ
ระวำงซึ่งนับเป็นต้นทุนหลักในกำรให้บริกำรได้ นอกจำกนี้ กำรที่กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทำงธุรกิจใน
ประเทศต่ำงๆ ยังส่งผลให้บริษัทสำมำรถแลกเปล่ียนข้อมูลกำรบริหำรต้นทุนในกำรให้บริกำรในประเทศ
ต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

2.2.2 ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำของกลุ่มบริษัทสำมำรถแบ่งตำมลักษณะของธุรกิจไดด้งันี้ 

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
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กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บรกิำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหวำ่งประเทศทั้งทำงเรือและทำงอำกำศ โดยกลุ่ม
ลูกค้ำเปำ้หมำยของกลุ่มบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คอื 

1. กลุ่มผู้ประกอบกำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำ (Exporter and Importer) ซึ่งได้แก่โรงงำนต่ำง ๆ ที่
เป็นผู้ผลิตสินค้ำ (Manufacturer) รวมถึงผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ 
(Trader, Distributor) ตัวอย่ำงเช่น  ผู้ค้ำข้ำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต์ และสินค้ำอุปโภคบริโภคต่ำง 
ๆ เป็นต้น  ซึ่งลูกค้ำกลุ่มนี้มักมีปริมำณสินค้ำที่จะขนส่งมำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อ
บรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดยกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวมักมีกำรใช้บริกำรจัดกำรขนส่งทำง
ทะเลแบบ FCL เป็นหลัก  

2. กลุ่มผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ (Freight Forwarder) ลูกค้ำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ท ำ
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมำณกำรจัดส่งสินค้ำไม่มำกพอที่จะ
เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งตู้ได้ กลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวจึงมักใช้บริกำรขนส่งทำงทะเลแบบ LCL กับกลุ่ม
บริษัท  

 
ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกจินี้ได้แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกจิและอุตสำหกรรมตำ่ง ๆ ทั้งทีเ่ป็น
โรงงำนผลิตสินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ค้ำและผู้จัดจ ำหน่ำยสนิค้ำ (Trader, Distributor) ที่มีกำรขนส่ง
สินค้ำไปยังจดุหมำยปลำยทำงตำ่งๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผู้คำ้ข้ำว,  ยำงพำรำ, ผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม, 
ผู้ค้ำวัสดกุ่อสร้ำง เป็นต้น  

 

ทั้งนี้ เนื่องจำกลูกค้ำของบริษัทนั้นกระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย 
ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
เช่นเดียวกันกับบริษัท ส่งผลให้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้
จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปี โดยในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในสัดส่วนเกินกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 
19.72 และร้อยละ 14.36 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2556 และ ปี 2557 ตำมล ำดับ 

 

2.2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุ่มบริษัทใช้ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงตรง
ได้แก่กำรติดต่อกับลูกค้ำโดยตรงผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของ
บริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น 3 ส่วนตำมกลุ่มของลูกค้ำเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมข่ำวสำร
และน ำเสนอบริกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มให้ได้มำกที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF), แผนกให้บริกำรขนส่ง
และกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำงบก (Truck) 
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทั้งทำงโทรศัพท์และ
กำรนัดหมำยเข้ำพบเพื่อน ำเสนอบริกำร  

http://www.nclthailand.com/
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กลุ่มบริษัทมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทำงอ้อมจำกกำรแนะน ำของลูกค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรกับกลุ่ม
บริษัท และจำกกำรแนะน ำของพันธมิตรทำงกำรค้ำของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเย่นต์ของบริษัทซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศต่ำง ๆ โดยเอเย่นต์เหล่ำนี้จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนใน
กำรบริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลับกันก็จะแนะน ำหรือ
มอบหมำยให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้ำของเอเย่นต์ดังกล่ำวในกำรบริกำรจัดกำรขนส่งในเขตประเทศไทย 
ปัจจุบันบริษัทมีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ในทั่วโลก ซึ่งกำร
แนะน ำลูกค้ำใหม่ของเอเย่นต์เหล่ำนี้นับเป็นช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่ส ำคัญอีกช่องทำงหน่ึงของกลุ่มบริษัท  

นอกจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยทำงตรงและทำงอ้อมดังที่กล่ำวข้ำงต้นแล้วนั้น ทำงกลุ่มบริษัทยัง
มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้คู่ค้ำและลูกค้ำรู้จักกลุ่มบริษัทโดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสมำคมต่ำงๆ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ สมำคมหอกำรค้ำไทย, สมำคมชิบปิ้งแห่งประเทศไทย, สมำคม
ขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย 
 
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

  อุตสำหกรรมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศโดยรวมในปี 2557อยู่ในสภำวะที่ค่อนขำ้งคงตวั โดยเห็นได้
อย่ำงชัดเจนจำกกำรชะลอตัวในช่วงไตรมำสสอง และไตรมำสที่สำมของปี 2557 เนื่องจำกควำมไม่สงบทำง
กำรเมือง ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตัวของกำรส่งออกขำ้ว และรำคำสินค้ำเกษตรต่ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมในช่วงไตร
มำสส่ีของปี 2557 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ 

 

 แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส์  
  ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะนับตั้งแต่ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2548  และยังคงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจำกทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดังนี้ 

 ภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนโลจิสติกส์โดยมีกำรก ำหนด “แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในแผนฉบับล่ำสุดประกอบด้วย 3 ภำรกิจหลัก 
ได้แก่ 1.กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกำร (Supply Chain Enhancement) 2. กำร
ยกระดับประสิทธิภำพระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 
3. กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันให้แก่ประเทศและบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภำค
อำเซียน 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศูนย์กระจำยสินค้ำออกสู่ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งมีกำรขยำยตัว
ของควำมเป็นเมืองออกจำกส่วนกลำงมำกขึ้น ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่
ส่งผลให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนมำกขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์
เพิ่มขึ้นด้วย 

 ภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์มำกขึ้น เห็นได้จำกกำรที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 17.00 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นร้อยละ 14.30 ของ GDP ในปี 
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2556 นับเป็นโอกำสของผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่จะน ำเสนอบริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนท ำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ศูนย์กลำงของภูมิภำคและมีพื้นท่ีติดชำยฝั่งทะเลค่อนข้ำงมำก
โดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว กัมพูชำ และมำเลเซีย และ
มีจังหวัดที่สำมำรถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ถึง 30 จังหวัด รวมทั้งสำมำรถเชื่อมต่อไปยังประเทศ
ข้ำงเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยยังสำมำรถขยำยขอบข่ำยกำรให้บริกำรได้อีกมำก 

 ศูนย์กลำงกิจกรรมกำรค้ำของโลกมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนจำกกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมำสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุ่มประเทศในเอเชีย เนื่องจำก
กลุ่มประเทศดังกล่ำวมีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึ้นและมีก ำลงซื้อของประชำกรเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็น
โอกำสให้ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ำกำรลงทุนไปสู่เขตกำรค้ำใหม่ๆ นอกจำกนี้ จำกกำรที่
ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตั้ง ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จำกกำรเคล่ือนย้ำย
สินค้ำระหว่ำงประเทศในภูมิภำคโดยใช้เส้นทำงผ่ำนประเทศไทยมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย  

 กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และธุรกิจบริกำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2558 จะส่งผลให้เกิด
ควำมต้องกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศในภูมิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตัว
อย่ำงมำก ประกอบกับแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ำนกำรคมนำคมขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใต้
กรอบ AEC ย่อมเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมใหธุ้รกรรมด้ำนโลจิสติกส์เติบโตได้มำกยิ่งขึ้น 

 
ในด้ำนกำรแข่งขัน สำมำรถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทนั้น จำก

ข้อมูลจ ำนวนสมำชิกของสมำคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยพบว่ำมีทั้งส้ิน 1,099รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำค
กลำง 875 รำย, ภำคตะวันออก 58 รำย, ภำคเหนือ 50 รำย, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 รำย และภำคใต้ 
86 รำย โดยผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งแบบไม่
เต็มตู้ (LCL) หรือมีกำรให้บริกำรเพียงบำงอย่ำง ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำ
หน้ำที่รับงำนจำกลูกค้ำรำยย่อยที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศมำส่งต่อให้แก่บริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แข่ง ส่วน
ผู้ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำใกล้เคียงกับของกลุ่มบริษัทนั้นมีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมำณ 10 
รำย อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรประเมินว่ำ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยด้วยกันนั้นยังคงไม่รุนแรงนัก 
เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกส์นั้นมีขนำดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำร
ทั้งหลำยจึงมีทั้งกำรแข่งขันเพื่อเสนอบริกำรให้แก่ลูกค้ำและในขณะเดียวกันก็มีกำรแลกเปล่ียนหรือร่วมมือ
กันเพื่อให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำของตนด้วยเช่นกัน 

ในส่วนของกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำตนิั้น ผู้บริหำรประเมินว่ำอำจจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึ้นภำยหลังจำกกำรเปิดเสรีสำขำบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ AEC ประกอบกับกำรที่ประเทศไทย
ตั้งเป้ำหมำยเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภำคนั้น จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำ
แข่งขันมำกขึ้น ซึ่งตั้งแต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสัดส่วนให้



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

15 
 

ชำวต่ำงชำติสำมำรถถอืครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70  อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อมั่นว่ำ 
ผู้ประกอบกำรไทยยังคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรที่จะบริหำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภำพที่สุด 
ดังนั้น หำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำตติ้องกำรท่ีจะเข้ำมำมีส่วนแบ่งในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็น่ำจะเข้ำมำใน
รูปแบบของกำรร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำกับผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรท่ีตนในต่ำงประเทศกับพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรไทยมำกกว่ำ 

จำกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยครอบคลุมของบริษัทและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่
พร้อมน ำเสนอทำงเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำและคู่ค้ำ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถรักษำควำม
เป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำถึงสัดส่วนของปริมำณตู้คอน
เทนเนอร์ที่บริษัทเป็นผู้ส่งออก-น ำเข้ำกับปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือ
แหลมฉบัง พบว่ำ บริษัทมีส่วนแบ่งกำรตลำดของกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำง
ทะเล ดังนี้  

                                  หน่วย: TEU 

รายละเอียด 2555 2556 2557 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ท่ำเรือ1) 7,323,883 7,421,194 8,119,274 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่บริษัทให้บริกำร 2) 19,681 27,929 32,091 
ส่วนแบ่งตลำด (ร้อยละ) 0.27 0.38 0.39 

ที่มำ : 1) กรมท่ำเรือ   2)ข้อมูลจำกบริษัท   
 

  
ธุรกิจขนส่งภำยในประเทศดว้ยรถบรรทุกหัวลำก 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุกนั้น เป็นตลำดที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกและส่วนใหญ่มี
ขนำดเล็ก โดยจำกข้อมูลของกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ ส้ินสุด 31 กรกฎำคม 2557 ทั่วประเทศมีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกส ำหรับกำรรับจ้ำง รวมทั้งส้ิน 17,409  รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 5,041 
รำย, ภำคตะวันออก 2,081 รำย, ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,776 รำย, ภำคเหนือ 2,551 รำย, ภำคตะวันตก 1,882 
รำย และภำคใต้ 1,078 รำย 
 ปัจจุบัน บริษัทมีรถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 50 คัน และหำงลำกจ ำนวน 98 หำง โดยกลุ่มลูกค้ำและจุด
ให้บริกำรหลักของบริษัทน้ันอยู่ที่ จ.สุรำษฏร์ธำนี ซึ่งผู้บริหำรประเมินว่ำในเขตภำคใต้นั้น มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มี
ศักยภำพในกำรแข่งขันกับบริษัทเป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คัน 
ส ำหรับในเขตภำคตะวันออกซึง่บริษทัมีจุดให้บริกำรอยู่ที่จงัหวดัชลบุรีนั้น ผู้บริหำรประเมินว่ำมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
จ ำนวนมำก โดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถมำกกว่ำ 100 คัน อย่ำงไรก็ดี ศักยภำพกำรแข่งขันในธุรกิจขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับ
คุณภำพในกำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจัดหำพนักงำนขับรถที่มีมำตรฐำน ดังนั้น กำรมีจ ำนวนรถเพื่อ
ให้บริกำรมำกจึงมิใช่ปัจจัยชี้วัดว่ำจะสำมำรถได้รับงำนจำกลูกค้ำแต่อย่ำงใด 

ภำวะกำรแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลำกนั้น ผู้บริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนักโดยจะมี
กำรแข่งขันกันเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรแต่ละรำยก็สำมำรถเป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำกัน
ได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับงำนที่เกินกว่ำควำมสำมำรถที่ตนจะให้บริกำรได้ ก็จะมีกำรติดต่อหำ
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ผู้ประกอบกำรรำยอื่นให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Subcontract) ส ำหรับกำรให้บริกำรของบริษัทก็เช่นเดียวกัน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรประมำณ 10 รำย  

จำกกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพกำร
ให้บริกำร และควำมใส่ใจในกำรพัฒนำมำตรฐำนพนักงำนขับรถของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดฝึกอบรมและ
สร้ำงมำตรกำรจูงใจในกำรขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ ำมัน ท ำให้บริษัทเชื่อมั่นว่ำมีศักยภำพเพียงพอในกำรแข่งขัน
และกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังอำศัยข้อได้เปรียบจำกกำรที่เป็นผู้ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ท ำให้
สำมำรถน ำเสนอบริกำรต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงทั้งกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรขนส่ง
ภำยในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งท ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรที่หลำกหลำยด้ำนโลจิสติกส์
ได้จำกบริษัทเพียงแห่งเดียว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ แต่มีกฎหมำยหลำย
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ , 
พระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548, 
พระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522, 
พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำ
ไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 เป็นต้น ส ำหรับกฎหมำยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทมีดังนี้ 

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
พระรำชบัญญัติรับขนของทำงทะเลคือพระรำชบัญญตัิที่ใช้บังคับแก่กำรขนส่งทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน

รำชอำณำจกัรไปยังที่อีกแหง่หน่ึงนอกรำชอำณำจักร  โดยตำมพระรำชบัญญัตดิังกล่ำวก ำหนดใหผู้้ขนส่งไม่ต้องรับผิด
ในกรณีท่ีเกิดกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบล่ำชำ้ อันเป็นผลมำจำกเหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, กำร
สงครำม หรือเหตุอื่นใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรไม่ต้องรับผิดในกรณีท่ี
ควำมเสียหำยเกิดจำกควำมผิดของผู้ส่งของ หรือเกิดจำกสภำพแห่งของนั้นเอง  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ขนส่งต้องรับผิด พระรำชบัญญัติดังกล่ำวไดจ้ ำกดัควำมรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพยีง 10,000 
บำทต่อ 1 หน่วยกำรขนส่ง หรือ กิโลกรัมละ 30 บำทต่อน้ ำหนักสทุธิแห่งของนั้น แล้วแตเ่งินจ ำนวนใดจะมำกกวำ่ แต่
ต้องไม่เกินกวำ่รำคำของนั้น (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหมวด 6 มำตรำที่ 58-61) 
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

กฎหมำยแพง่เป็นกฎหมำยเอกชนว่ำดว้ยเรื่องสิทธิ หน้ำที่ และควำมสัมพันธ์ ระหวำ่งเอกชนต่อเอกชน ส่วน
กฎหมำยพำณิชย์คือกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องบุคคล อันเป็นกฎหมำยทีเ่กีย่วกับกำรเศรษฐกจิและกำรค้ำ 
โดยวำงระเบยีบเกีย่วพันทำงกำรค้ำหรือธุรกิจระหว่ำงบุคคล ส ำหรับในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งในประเทศ
ของบริษัทนั้น กฎหมำยดงักล่ำวก ำหนดให้บริษัทต้องรับผิดในกรณีที่สินค้ำเกดิกำรสูญหำยหรือบุบสลำย หรือส่งมอบ
ล่ำช้ำ เว้นแต่พิสูจน์ได้วำ่เกดิจำกเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจำกสภำพแห่งของนั้นเอง หรือเกดิจำกควำมผิดของผู้ส่ง (ดู
รำยละเอียดได้ในมำตรำที่ 420 และ 616)  
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ทั้งนี้ ในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรให้บริกำรรับขนส่งในประเทศของบริษัทน้ัน บริษัทไดก้ำรซื้อประกันภัย
สินค้ำที่รับขนส่ง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบัติเหตุ ซึง่มีทุนประกันภัยมูลค่ำสูงกว่ำควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึ้น  

ในส่วนของกำรให้บริกำรจัดกำรพิธีศุลกำกรซึ่งบริษัทได้รับมอบอ ำนำจจำกลูกคำ้ใหเ้ป็นตัวแทนในกำรท ำพิธี
กำรศุลกำกรนั้น ตำมกฎหมำยดงักล่ำวระบุไวว้่ำ กำรท ำตำมกรอบหนังสือมอบอ ำนำจที่ได้รับ บริษทัมิต้องรับผิดเป็น
กำรส่วนตวัต่อบคุคลภำยนอก เนือ่งจำกบริษัทอยู่ในฐำนะตวัแทน ดังนั้น ผู้มอบอ ำนำจให้บริษัทย่อมเป็นผู้มีควำม
ผูกพันต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทั้งหลำยทีต่ัวแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ในตำมมำตรำที่ 820) 

 
2.3 การจัดหาบริการ 

2.3.1 การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำก
ผู้ประกอบกำรขนส่งเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และมีกำรประสำนงำนกับพันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยใน
กำรให้บริกำร โดยแหล่งที่มำของบริกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว มีดังนี้  

ระวำงเรือหรือเครื่องบิน 
ค่ำระวำงเรือหรือเครื่องบินนั้นนับเป็นต้นทุนหลักในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งคิด

เป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 80-85 ของต้นทุนกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัท 
โดยกลุ่มบริษัทมีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผู้ประกอบกำรในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 70-75 ของต้นทุนค่ำระวำงรวม ซึ่งต้นทุนดังกล่ำวจะมีกำรจ่ำยช ำระให้แก่ผู้ประกอบกำร
ขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีกลุ่มบริษัทมีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผู้ประกอบกำร
ขนส่งรวมแล้วกว่ำ 300 รำย ทั้งนี้ จำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือเครื่องบินอย่ำงสม่ ำเสมอ จึง
สำมำรถเจรจำกับผู้ให้บริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ำในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 – 
30 วัน  

ส ำหรับในบำงกรณีที่กลุ่มบริษัทจะต้องให้บริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัท
จะประสำนงำนกับเอเย่นต์ซึ่งเป็นพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยด ำเนินกำรให้ ดังนั้น ต้นทุนค่ำ
ระวำงในส่วนของกำรให้บริกำรในตำ่งประเทศที่มกีำรให้บริกำรโดยใช้เอเย่นต์นั้น จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุล
เงินต่ำงประเทศ โดยเอเย่นต์จะเรียกเก็บค่ำระวำงและค่ำบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรที่กลุ่มบริษัทใช้บริกำร
เอเย่นต์ในกำรช่วยจดักำรกำรขนส่งดังกล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงที่มีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศนั้น
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 20-25 ของต้นทุนค่ำระวำงรวมของกลุ่มบริษัท  

เอเย่นต์ (Agent) 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดกำรขนส่งสินค้ำจำก
ท่ำเรือในต่ำงประเทศไปสู่จุดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศต่ำงๆ กลุ่มบริษัทจะประสำนงำนกับเอเย่นต์ซึ่ง
เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขั้นตอนดังกล่ำว โดยเอเย่นต์ของกลุ่ม
บริษัทน้ันได้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศต่ำง ๆ  ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำร
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บริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่บริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บค่ำบริกำรให้แก่กลุ่มบริษัท
ในกรณีท่ีลูกค้ำของกลุ่มบริษัทระบุให้มีกำรเรียกเกบ็ค่ำบริกำรท่ีปลำยทำงในต่ำงประเทศ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท
มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพร้อมช่วยดูแลกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่ำงๆ กว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก ในกำรจ่ำยช ำระต้นทุนค่ำระวำงรวมทั้ง
ต้นทุนค่ำบริกำรของเอเย่นต์เหล่ำนี้ จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  

 
ธุรกิจขนส่งในประเทศ 
 ในกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกำรให้บริกำรโดยใช้รถบรรทุกหัวลำกและหำง
ลำกจ ำนวน 50 หัว และ 98 หำง โดยต้นทุนหลักในกำรให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ค่ำน้ ำมัน คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 30-35 ของต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ รองลงมำได้แก่ ค่ำขนส่ง ซึ่งได้แก่ ต้นทุน
กำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 10-30 ของต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ และต้นทุนเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงพนักงำนขับรถ คิด
เป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 15-35 ของต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ  
 ทั้งนี้ บริษัทมีแหล่งที่มำของกำรจัดหำรถบรรทุกและต้นทุนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
 รถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก 
 บริษัทมีกำรจัดหำรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซื้อรถใหม่จำกตวัแทนจ ำหน่ำยของ
ผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ำกัด และบริษัท ดำยุน ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นกำรซื้อรถทีเ่คยผ่ำนกำรใชง้ำนมำแล้วนั้น บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
สภำพรถและอำยุกำรใช้งำนก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ รถบรรทุกหัวลำกของบริษัททุกคันมีกำรท ำประกันภัยชั้น 
1 และประกันภัยสินค้ำที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่ำสูงกวำ่ควำมเสียหำยที่อำจจะเกดิขึ้น 

น้ ำมัน 
 ในปี 2557 บริษัทได้มีกำรยกเลิกระบบกำรซื้อน้ ำมันมำส ำรองไว้ที่จุดบริกำรของบริษัท และเปล่ียน
มำใช้บริกำรระบบ “Fill & Go” กับผู้ประกอบกำรน้ ำมันรำยใหญ่รำยหนึ่ง โดยระบบดังกล่ำวเป็นระบบที่
ควบคุมให้รถบรรทุกหัวลำกของบริษัทจะต้องเติมน้ ำมันเฉพำะที่สถำนีบริกำรที่ก ำหนดเท่ำนั้น ส่งผลให้
บริษัทสำมำรถควบคุมและตรวจสอบกำรเติมน้ ำมันของรถแต่ละคันของบริษัทได้ ในส่วนของกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักนั้น  บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำ
ค่ำบริกำรกับลูกค้ำโดยก ำหนดเป็นขั้นบันไดซึ่งแปรผันตำมระดบัรำคำน้ ำมัน อย่ำงไรก็ดี รำคำน้ ำมันดีเซลนั้น
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกระทรวงพลังงำน จึงมีควำมผันผวนของระดับรำคำค่อนข้ำงต่ ำโดยในปี  2557 ที่
ผ่ำนมำ รำคำน้ ำมันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงรำคำประมำณ 29 - 30 บำทต่อลิตรมำโดยตลอด  
 ผู้ประกอบกำรรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก (Sub-Contract) 
 ต้นทุนกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ้น
จำกกำรที่ในบำงช่วงเวลำรถของบริษัทไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรแก่ลูกค้ำหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง 
บริษัทจะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Sub-
contract) โดยปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
ประมำณ 10 รำย  

 ทั้งนี้ เนื่องจำกบรษิัทมคีู่ค้ำและพันธมิตรทำงกำรค้ำที่หลำกหลำย ส่งผลให้บริษัทไม่มกีำรพ่ึงพงิคู่
ค้ำรำยใดเป็นสัดส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของต้นทุนกำรให้บริกำรในแต่ละปี โดยบริษัทมีกำรใช้บริกำรจำก
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ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงเรือในสัดส่วนเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทุนกำรให้บริกำรรวมในปี 2556 เป็นจ ำนวน 
1 รำย คดิเป็นสัดสว่นร้อยละ 10.70 ของต้นทุนกำรให้บริกำรรวม ส ำหรับในปี 2557 บริษัทไม่มีกำรใช้บริกำร
จำกคู่คำ้รำยใดในสัดส่วนเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทุนกำรให้บรกิำรรวม 

 
2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนกำรท ำงำนใด
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกของ
บริษัทนั้น อยู่ภำยใต้กฎหมำยวำ่ด้วยกำรขนส่งทำงบก ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ รถที่จะน ำมำต่ออำยุทะเบียนและเสีย
ภำษีต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนักงำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับอนุญำต เพื่อรับใบรับรอง
กำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็นเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนหรือต่ออำยุทะเบียนและเ สียภำษี โดยในกำร
ตรวจสภำพรถนั้น จะครอบคลุมถึงกำรตรวจประสิทธิภำพล้อ, ระบบไฟ, ระดับควำมดังของเสียง, สภำพ
ทั่วไป, ระบบเครื่องยนต์ และมลภำวะจำกไอเสียรถยนต์ เช่น ควันด ำ, ปริมำณคำร์บอนมอนอกไซด์, 
ไฮโดรคำร์บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสำรพิษอนุภำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ รถบรรทุกของบริษัทสำมำรถผ่ำนกำร
ตรวจสภำพรถและได้รับกำรต่ออำยุทะเบียนตำมก ำหนดทุกปีมำโดยตลอด  
 

2.5 งานที่ยังมิได้ส่งมอบ 
- ไม่มี  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง                     

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 

3.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำในเขตต่ำงประเทศนั้น กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจ

จัดกำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ต่ำงประเทศ (Agent) รวมถึงกำรรับค่ำบริกำรจำกลูกค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทุนค่ำบริกำรต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ 
เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำงเครื่องบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น  ดังนั้น 
กลุ่มบริษัทจึงมีรำยรับและรำยจ่ำยเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีกำรใช้บริกำรเอเย่นต์ใน
ต่ำงประเทศดังกล่ำว โดยใน ปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ 247.52  ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 27.04 และมีต้นทุนค่ำบริกำรที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ 133.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ17.75 

ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน ในกรณีท่ีอัตรำแลกเปล่ียนระหว่ำง
สกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศมีควำมผันผวนมำก จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อ
รำยได้และอัตรำก ำไรของกลุ่มบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 
ในกรณีท่ีอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่ท ำกำรบันทึกบัญชีกับวันที่ท ำกำรแลกเปล่ียนเงินเป็นสกุลบำทมีควำมแตกต่ำงกัน
เป็นอย่ำงมำก โดยกลุ่มบริษัทมีรำยได้และต้นทุนค่ำบริกำรจำกต่ำงประเทศเป็นเงินสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐเป็นหลัก  
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 99 ของรำยได้และต้นทุนค่ำบริกำรต่ำงประเทศของกลุ่มบริษัท  

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำว ผู้บริหำรของบริษัทได้มีกำร
ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอัตรำแลกเปล่ียน
สกุลเงินต่ำง ๆ และมีกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนด้วยกำรเปิดบัญชีเงินฝำกสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  และบริษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงโดยกำรท ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไปตำม
นโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557  โดยบริษัทมีวงเงินซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ(Forward Contract) กับสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 500,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนแต่อย่ำงใด 
 

3.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศนั้นตอ้งอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่

บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเงื่อนไขใน
พิธีกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนั้นก็ต้องอำศัยพนักงำนขับรถที่มี
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีควำมเส่ียงต่อกำรขำด
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แคลนบุคลำกรหำกกลุ่มบริษัทมีกำรขยำยงำนหรือมีพนักงำนลำออกแล้วบริษัทยังไม่สำมำรถหำบุคลำกรทดแทนได้
ทัน 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกรดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงได้ให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำและจูง
ใจให้ท ำงำนกับกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนในแต่ละสำยงำน  ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีอัตรำกำรหมุนเวียนของ
พนักงำนในส่วนงำนท่ีส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต่ ำ โดยมีอำยุงำนเฉล่ียของพนักงำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและ
จัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF) และแผนกให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) 
ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปี และมีอำยุงำนเฉล่ียของพนักงำนระดับผู้บริหำรไม่ต่ ำว่ำ 20 ปี  

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ Log Freight ซึ่ง
เป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศุลกำกร
และกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำม
สถำนะกำรจัดส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนักงำนในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำและยังช่วยลดจ ำนวนบุคคลำกรท่ีต้องใช้ในขั้นตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อีกด้วย 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มลูกค้ำของกลุ่มบริษัทนั้นกระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตรและ

ภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่มีกำรพ่ึงพิงลูกค้ำ
รำยใดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2557  

อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกรำยได้โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจจะพบว่ำ ในปี 2556 และ 2557 บริษัทมีรำยได้
จำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในสัดส่วนเกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นจ ำนวน 1 รำย 
โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 42.04 ล้ำนบำท และ 40.62 ล้ำนบำท  หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 35.66 และร้อยละ 32.43 
ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ในปี 2556 และ 2557 ตำมล ำดับ ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำร
พึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ 
 อย่ำงไรกด็ี ลูกคำ้รำยใหญ่ของกลุ่มธุรกิจขนสง่ในประเทศรำยดงักล่ำวเป็นลูกคำ้ประจ ำที่มีกำรตดิต่อกันมำ
เป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปีและมีควำมสัมพันธ์ท่ีดตี่อกันอยำ่งต่อเนื่อง ประกอบกับกำรที่กลุ่มบรษิัทมกีำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพและมีขอบเขตกำรให้บริกำรอยำ่งครบวงจร ส่งผลให้ลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวมกีำรใช้
บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเพิม่ขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง ส่งผลใหบ้ริษัทเชื่อมั่นวำ่จะยังคงได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกลูกค้ำประจ ำของบริษัทตอ่ไป อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใดรำย
หน่ึง โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยลูกคำ้ใหม่เพื่อกระจำยฐำนลูกค้ำของกลุ่มบริษัท และยังเป็นกำรสร้ำง
โอกำสทำงธุรกิจเพิม่เติมในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทอกีด้วย 
 

3.4   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทประกอบธุรกจิให้บริกำรจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศซึง่ตอ้งเกี่ยวข้องกบักฎระเบียบตำ่ง 

ๆ ที่บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีควำมเส่ียงหำกมีกำร
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ และบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ ก็อำจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สำมำรถจัดกำรส่ง
สินค้ำได้ตำมข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร รวมถึงอำจเกิดควำมเสียหำยจำกค่ำปรับต่ำงๆ ได้  
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อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำนในส่วนงำนต่ำง ๆ โดยกลุ่มบริษัทมีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบในกำรศึกษำข้อมูลและติดตำมกำรบังคับใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศต่ำง  ๆ ทั้ง
จำกกำรติดตำมข่ำวสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทั้งกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นคู่ค้ำของบริษัท
ในต่ำงประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงำนท่ีเกีย่วขอ้งต่ำง ๆ ในกลุ่มบริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงำนในกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำให้สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำง  ๆ ได้ ทั้งนี้ ในอดีตที่
ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ  

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ในปี 2558 จะมีกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่มธุรกิจ
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นสำขำที่จะตอ้งเปิดให้ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  
70 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรที่จะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึ้น
โดยเฉพำะบริษัทต่ำงชำติที่มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ำ รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจรมำกกว่ำ 
ซึ่งอำจส่งผลให้กำรแข่งขันในธุรกิจมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นและท ำให้กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียรำยได้ไป 

อย่ำงไรก็ดี แม้กำรเปิดประชำคมอำเซียนนั้นจะส่งผลให้มี ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำเพิ่ มขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันกำรเปิดประชำคมอำเซียนดังกล่ำวก็ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำง ๆ 
ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน  ดังนั้น จึงนับเป็น
โอกำสของผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมำกขึ้น
ดังกล่ำว 

ทั้งนี้ จำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยใน
กำรให้บริกำร เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้ครบวงจรมำกที่สุด ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรที่เตรียมควำมพร้อมในกำรหำ
พันธมิตรในประเทศต่ำงๆ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรให้สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนั้น ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทเชื่อมั่นว่ำ ถึงแม้กำรแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในอนำคต กลุ่มบริษัทก็จะยังคงสำมำรถรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันได้  

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ 

ครอบครัวพัวถำวรสกุล จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.05 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุลยังเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ดังกลำ่ว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส ำคัญได้เกือบท้ังหมด  

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรรวม 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ท ำให้ 
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ระบบกำรท ำงำนของบริษัทมีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทั้ง โครงสร้ำง
คณะกรรมกำรของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทั้งหมด 9 ท่ำน 
และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งแต่ละท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำ
ให้สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจในกำรน ำเสนอ
เรื่องต่ำงๆที่จะพจิำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหน่ึง  นอกจำกนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณี
ที่มีกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับ กรรมกำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำร รวมทั้งบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมัติในกำรท ำรำยกำรนั้นๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเส่ียงอัน
อำจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 

ความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรัพย์ 

3.7  ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น 
บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ำกัด(“K-SME”) ได้ท ำสัญญำซื้อหุ้นสำมัญจำกบริษัทเมื่อวันท่ี 27 กันยำยน 

2555 ในรำคำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น(รำคำพำร์ 10 บำท) หรือเทำ่กับรำคำหุ้นละ 1.00 บำท 
จ ำนวนรวม 60,000,000 หุ้น (รำคำพำร์ 0.25 บำท) ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 14.29 ของจ ำนวนหุน้ท้ังหมดของบริษัท
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทต่อประชำชนในครัง้นี ้ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวได้ตกลงที่จะน ำหุ้นส่วนท่ี
ถืออยู่จ ำนวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญของบริษัทต่อประชำชนในครั้งนี้ ให้อยูใ่นกลุ่มของหุ้นสำมญัที่มีช่วงระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) 
เป็นระยะเวลำ 6 เดือนนับจำกวนัท่ีหุ้นสำมัญของบริษัทเขำ้ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หุ้น และมีหุ้น
จ ำนวน 40,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ
บริษัทต่อประชำชนในครั้งนี้ ที่สำมำรถขำยไดเ้มื่อหุ้นสำมญัของบริษัทเริ่มเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) 

ทั้งนี้ รำคำ 1.00 บำทต่อหุ้นที ่ K-SME ซื้อหุ้นสำมัญจำกบรษิทัน้ัน ต่ ำกว่ำรำคำหุ้นสำมัญทีเ่สนอขำยต่อ
ประชำชนในครั้งนีซ้ึ่งเท่ำกับ 1.80 บำทต่อหุ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44  ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลดลง
ของรำคำหุ้นที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวขำยหุ้นจ ำนวน 40,000,000 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.53 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทต่อ
ประชำชนในครั้งนี ้ เพื่อท ำก ำไรเมื่อหุ้นสำมัญของบริษัทเริม่เขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
และขำยหุ้นจ ำนวน 20,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 4.76 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญของบรษิัทต่อประชำชนในครั้งนี ้เมื่อพ้นระยะเวลำกำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) 
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4 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
     ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดังนี ้

ที่ดิน อำคำร และสินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 
กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อำคำร และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง จ ำนวน 80.09 ล้ำน บำท ประกอบด้วย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตาม
บัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงส ำนกังำน NCL 
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 
ถนนตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600 
- ที่ดิน 
- อำคำรส ำนักงำนและส่วนปรับปรุง 
- สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 
 
 
 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 
 
 

6.72 
9.15 
63.42 

 
 
 
 
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงถกูจดจ ำนอง
เพื่อค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และตั๋วสัญญำใชเ้งิน  80 ล้ำนบำท 

2. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงจุดบริกำรแหลมฉบัง 
ส่วนปรับปรุงที่ดินเชำ่แหลมฉบัง 
99/111 หมู่ที1่0 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบุรี  20110 
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
- ส ำนักงำน 
- ส่วนปรับปรุงอำคำร 

 
 
 
 
เช่ำ 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 
 

 
0.34 
0.36 
0.10 

 
 
 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

รวม 80.09  

 ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทมีกำรท ำประกันควำมเส่ียงภัยทรัพย์สินที่อำจจะเกดิขึ้นกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก ่
เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงตกแต่ง อุปกรณแ์ละเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆ ทุนประกันภัย 13 ล้ำนบำท โดยประกันภัยนี้
คุ้มครองควำมสูญเสยี/เสียหำยตอ่ทรัพย์สินท่ีเอำประกันภัยเป็นผลโดยตรงจำกควำมเส่ียงภัยทุกชนิดที่เกิดจำกสำเหตุ
ปัจจัยภำยนอก อำทเิช่น อัคคีภัย ฟ้ำผ่ำ ภัยระเบิด ภัยเนื่องจำกน้ ำ(ไม่รวมน้ ำทว่ม) ภัยยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควนั 
ภัยอำกำศยำนและอุบัติเหตุจำกปัจจัยภำยนอกอื่นๆท่ีมิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม ์
 
ยำนพำหนะ 
 รายการ จ านวน 

 ( คัน ) 
มูลค่าตามบัญช ี
  ( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

1. รถบรรทุก 
- รถบรรทุกหัวลำก 

 
50 

 
82.64 

 
เป็นเจำ้ของจ ำนวน 3 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
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 รายการ จ านวน 
 ( คัน ) 

มูลค่าตามบัญช ี
  ( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

 
- หำงลำก 

 

98 

 

34.07 
จ ำนวน 47 คัน 
เป็นเจำ้ของจ ำนวน 18 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 80 คัน 

2. ยำนพำหนะอื่น ๆ 24 13.57 เป็นเจำ้ของจ ำนวน 20 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 4 คัน 

รวม 130.28  

 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 
 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ส ำนักงำน ทั้งสิ้น  4.42 ล้ำนบำท อำทิเชน่  คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ เครื่อง
ตกแตง่ และอื่นๆ  
 

4.2  สรุปสัญญาที่ส าคัญ 
4.2.1 สัญญำเช่ำที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2557 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
1.ส ำนักงำนสำขำ 1 และจดุบริกำร
รถบรรทุกหัวลำก 1 
    เลขที2่/2,2/3,2/4 ถ.ตำปีเจริญ  
ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

 
 
 
 

 
 

 
นำยสุขสันต์  
กิตติภัทรพงษ ์
 
 
 
 

 
3 ปี (1 ธ.ค. 2555 
– 30 พ.ย. 2558) 
 
 
 
 

 
ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
อัตรำคำ่เช่ำ 
อัตรำคำ่เช่ำคงที่ 120,000 บำทตอ่เดือน 
กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 
กำรเลิกสัญญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสัญญำ 
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

2.จุดบริกำรรถบรรทุกหัวลำก 2 
   ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ 
   จ.ชลบุรี 
 

นำงน้อม ศิริผล 
 

3ปี (1 ก.ย. 2555 
– 31 ส.ค. 2558) 
 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
ที่ดินและทรัพย์สินในที่ดิน 
อัตรำคำ่เช่ำ 
อัตรำคำ่เช่ำคงที่ 80,000 บำทต่อเดือน 
กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 
กำรเลิกสัญญำ 
ผู้ให้เชำ่แจง้เป็นลำยลักษณ์อกัษรให้ผู้เชำ่
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน 

3.ส ำนักงำนสำขำ 2  นำยนิธิวชัร์        1ปี (1 ก.ค. 2557 ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
   638/10 ถ.เพชรเกษม ต.
หำดใหญ่ จ.สงขลำ  

วัชรพิธำนรตัน ์ – 1 ก.ค. 2558) ตึก 3.5 ชั้น 
อัตรำคำ่เช่ำ 
18,947.37 บำทต่อเดือน 
กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 
กำรเลิกสัญญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสัญญำ 
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

4.คลังเอกสำร 
   59,61 ซอยเจริญนคร24 ถนน
เจริญนคร แขวงบำงล ำพูล่ำง เขต
คลองสำนจ.กทม. 

นำงสำววรำ
ภรณ์ กิตตยำนุ
รักษ ์
 

3ปี (1 ส.ค. 2556 
– 31 ก.ค. 2559) 
 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
อำคำร 
อัตรำคำ่เช่ำ 
อัตรำคำ่เช่ำคงที่ 7,895 บำทต่อเดือน 
กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 
กำรเลิกสัญญำ 
-ไม่มี- 

5.จุดบริกำรท่ีท่ำเรือคลองเตย 
   กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย จ.กทม. 

กำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทย 
 

1ปี (1 ก.ค. 2551 
– 30 มิ.ย. 2552) 
 
 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
พื้นที่ภำยในแผนกโรงพักสินคำ้ 
อัตรำคำ่เช่ำ 
อัตรำคำ่เช่ำคงที่ 5,040 บำทต่อเดือน 
กำรต่อสัญญำ 
สัญญำผูกพันจนกว่ำผู้เช่ำไมช่ ำระค่ำเช่ำสอง
เดือนติดต่อกันหรือผู้เช่ำต้องกำรคืนบริเวณที่
เช่ำ 
กำรเลิกสัญญำ 
ผู้เช่ำแจ้งผู้ใหเ้ชำ่เป็นลำยลักษณอ์ักษร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน 

6.คลังสินค้ำ 
105 หมู่3 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.52 
อ ำเภอบำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 

บมจ.วินโคสท์ 
อินดัสเทรียล 
พำร์ค 
 

3ปี (1 ม.ค. 2557 
– 31 ธ.ค. 2559) 
 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
อำคำรคลังสินค้ำ 
อัตรำคำ่เช่ำ 
อัตรำคำ่เช่ำ 167,400 บำทต่อเดอืน แบ่งเป็น
ค่ำเช่ำโกดัง 54,000 บำทและค่ำบริกำร 
113,400 บำท โดยมีกำรปรับรำคำขึ้นร้อยละ 
3 ต่อทุก 3 ปี 
กำรต่อสัญญำ 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
ต่ออำยุสัญญำเช่ำต่อไปได้อีก 3 ปี โดยผู้เช่ำ
จะต้องแจ้งให้ผู้ใหเ้ชำ่ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่ำ 90 วันก่อนสัญญำ
เช่ำฉบับปัจจุบันหมดอำย ุ
กำรเลิกสัญญำ 
ผู้เช่ำแจ้งผู้ใหเ้ชำ่เป็นลำยลักษณอ์ักษร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 120 วันก่อนครบก ำหนด
สัญญำ 

7.พื้นที่ในศูนยก์ำรคำ้ เจ.เจ.มอลล์ 
   588 ถ.ก ำแพงเพชร2 เขตจตุจกัร   
กทม. 
 
หมำยเหตุ เดมิบริษัทมกีำรเช่ำพืน้ท่ี
ดังกล่ำวเพื่อเปิดเป็นจุดให้บริกำร
รับส่งสินค้ำหรือพัสดุแก่ลูกคำ้รำย
ย่อย  
ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดให้บริกำรในพืน้ท่ี
ดังกล่ำวแล้วตั้งแต่ปี 2553  และน ำ
พื้นที่ดังกล่ำวใหเ้ชำ่ชว่งแก่
บุคคลภำยนอก 

บจก.เจ.เจ.
มอลล์ 

20 ปี (1 ม.ค. 
2550 – 31 ธ.ค. 
2569) 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
พื้นที่ในศูนย์กำรคำ้ 
อัตรำคำ่เช่ำ 
จ่ำยค่ำเชำ่ 2,616,300 บำท ณ วนัท ำสัญญำ
และอัตรำคำ่บริกำร 2,617 บำทต่อเดือน โดย
อัตรำคำ่บริกำรในปีต่อๆไปผู้ให้บริกำรจะ
ก ำหนดและแจ้งในภำยหนำ้  ณ 31 มีนำคม 
2557 อัตรำค่ำบริกำรเทำ่กับ 3,385.80 บำท
ต่อเดือน 
 
กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 
กำรเลิกสัญญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสัญญำ 
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

8. ส ำนักงำนสำขำ 3  370/8 ต.

หมำกแขง้ อ.เมืองอุดรธำนี จ.

อุดรธำนี  

นำงสำวจรัสศร ี       

มำกเฟื่องฟ ู
2 ปี (1 พ.ย. 

2557 – 31 ต.ค. 

2559) 

ทรัพย์สินท่ีเช่ำ 
ตึก 3 ชั้น 
อัตรำคำ่เช่ำ 
15,790 บำทต่อเดือน 

กำรต่อสัญญำ 
-ไม่มี- 

กำรเลิกสัญญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสัญญำ 
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
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4.2.2 สรุปสัญญำ agency agreement 

          บริษัทมกีำรท ำสัญญำ Agency Agreement กับเอเย่นต์ซึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจัดกำร
กำรขนส่งในเขตประเทศทีเ่อเย่นต์แต่ละรำยดูแลให้แก่บริษัท ซึง่ในสัญญำมีสำระส ำคัญดังต่อไปน้ี 

1. บริษัทและเอเย่นต์จะประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนส่งให้กันและกัน 
2. บริษัทและเอเย่นต์จะก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำบริกำรตำ่ง ๆ ร่วมกันอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนกำรส่ง

สินค้ำแต่ละครัง้ 
3. เอเย่นต์จะไม่ปล่อยหรือส่งสินคำ้ให้กับผู้รับจนกว่ำจะได้รับกำรช ำระเงินหรือได้รับหนังสือค้ ำประกนัควำม

เสียหำยจำกธนำคำร 
4. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบทันทีหำกไม่สำมำรถส่งสินค้ำหรือสินค้ำถูกปฏิเสธกำรรับ 
5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกับสินค้ำ เช่น สินค้ำเสียหำยหรือสินค้ำไม่ไปถงึปลำยทำง

ตำมก ำหนดเวลำ เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสืบสวนหำสำเหตขุองปัญหำ 
6. ข้อตกลงมีอำยุหนึง่ปีและจะถูกตอ่อำยุอัตโนมตัิหำกไมม่ีกำรขอยกเลิกจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 
7. กำรยกเลิกข้อตกลงต้องแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วันเป็นลำยลกัษณ์อักษร 
8. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหำกมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ท ำตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

 
4.2.3 สรุปสัญญำขนส่ง 

บริษัทมีกำรท ำสัญญำขนส่งกับผู้ประกอบกำรขนส่งทำงบกซึ่งช่วยให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศให้แก่ลูกค้ำใน
กรณีที่รถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกของบริษัทมีไม่เพียงพอหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง ซึ่งสัญญำมีสำระส ำคัญ
ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ว่ำจำ้งตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงขนส่งตกลงรับจำ้งขนส่งสินค้ำ และ/หรือส่ิงของตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด โดย
ต้องส่งมอบสินคำ้ตำมค ำส่ังภำยในระยะเวลำที่ผู้วำ่จำ้งก ำหนดตำมที่ตกลงกันในแต่ละครัง้ 

2. ผู้ว่ำจำ้งและผู้รับจำ้งขนส่งตกลงคิดรำคำคำ่ขนส่งตำมสัญญำนี้ในอัตรำและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
อัตรำและ/หรือในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำที่ออกโดยผูว้่ำจ้ำง 

3. ผู้รับจ้ำงขนส่งต้องจัดหำยำนพำหนะ อุปกรณ์กำรขนส่งและ/หรือขนถ่ำยให้เพยีงพอกับกำรปฏิบตัิงำนขนส่ง
ตำมสัญญำนี ้

4. ผู้รับจ้ำงขนส่งต้องจัดหำพนกังำนขับยำนพำหนะทีม่ีใบอนุญำตขบัขี่ตำมชนิดของยำนพำหนะทีใ่ชข้นส่งตำม
สัญญำนี้และมีประสบกำรณ์ในกำรขับขี่ยำนพำหนะเป็นอย่ำงดี 

5. ผู้รับจ้ำงขนส่งต้องจัด และใช้ยำนพำหนะพร้อมอุปกรณ์กำรขนส่งให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
ของท้องถิ่น และค ำส่ังใดๆของหน่วยงำนของรฐัหรือเจำ้พนักงำนผู้มีอ ำนำจ 

6. ผู้รับจ้ำงขนส่งต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจำ้งโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆหำกเกิดกรณีสินค้ำ ภำชนะบรรจุ และตู้คอน
เทนเนอร์เสียหำย สูญหำย หรือขำดจ ำนวน หรือกรณีผู้รับจำ้งขนส่งไม่มำท ำกำรขนส่งหรือกำรขนส่งล่ำชำ้
หรือกำรรับ/ส่งสินค้ำผิดสถำนท่ี  
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7. หำกผู้วำ่จำ้งมคีวำมประสงค์จะเลิกสัญญำให้แจ้งเป็นลำยลักษณอ์ักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 30 วนั เว้นแต่ผู้
รับจ้ำงขนส่งจะกระท ำผิดสัญญำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ผู้ว่ำจ้ำงจะบอกเลิกสัญญำได้ทันทีและผู้รับจำ้งขนส่งจะ
ไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยแต่อยำ่งใด 
 
 

4.2.4 สรุปสัญญำร่วมลงทุนและสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้ท ำสัญญำขำยหุ้น ฉบับลงวันท่ี 27 กันยำยน 2555 และบันทึกข้อตกลงแนบทำ้ยสัญญำ ฉบับลงวันท่ี 12 

มิ.ย. 2557 กับบริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ำกัด(“K-SME”)  ภำยใตก้ำรดแูลของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรเงินร่วม
ลงทุน ข้ำวกล้ำ จ ำกัด ในรำคำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น(รำคำพำร์ 10 บำท) หรือจ ำนวนหุน้ 
60,000,000 หุ้น(รำคำพำร์ 0.25 บำท)  คดิเป็นร้อยละ 14.29 ของหุ้นสำมัญทั้งหมดที่ออกและช ำระแล้วหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนครั้งนี ้ท้ังนี้เงื่อนไขที่ส ำคัญที่อำจจะกระทบต่อนักลงทุนมดีังนี้ 

1. K-SME ตกลงที่จะน ำหุ้นส่วนท่ีถอือยู่จ ำนวน 60,000,000 หุ้นเข้ำกระจำยในตลำดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ โดย 
K-SME ตกลงที่จะให้หุ้นส่วนท่ีถอือยู่จ ำนวน 20,000,000 หุ้น ให้อยู่ในกลุ่มของหุ้นสำมัญทีม่ีชว่งระยะเวลำ
กำรห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลำ 6 เดือนนับจำกวนัท่ีหุ้นสำมัญของบริษัทเขำ้ซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลำดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai)  

2. กำรเขำ้ร่วมเจรจำ กำรท ำสัญญำ ที่นอกเหนือจำกกำรท ำกำรคำ้ปกติของบรษิัท ที่มมีูลค่ำเป็นจ ำนวนเงินเกิน
กว่ำ 5 ล้ำนบำทต้องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. บริษัทต้องรักษำอัตรำสว่นหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทใหอ้ยู่ในระดับไมเ่กิน 3:1 
4. บริษัทจะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำก K-SMEในกำรเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหำรของบริษัท หรือลด

หรือเพิ่มผู้บริหำรของบริษัท รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรหรือจัดระบบกำรบริหำรใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของบริษัท 

5. กำรท่ีบริษัทจะให้กูย้ืมเงินหรือใหสิ้นเชื่อไม่วำ่รูปแบบใดๆแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมเีสียงสนับสนุนของ K-SME ร่วมอยูด่้วย เว้นแตเ่ป็นกำรให้กูย้ืมเงินหรือกำรให้
สินเชื่อนั้นเป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

6. จ ำนวนสินทรัพยถ์ำวรไม่รวมทีด่นิ ต้องด ำรงไว้ไม่ให้เกินกว่ำ 200 ล้ำนบำทและจ ำนวนบุคลำกรของบริษัท
จะต้องด ำรงไว้ไม่ใหเ้กินกว่ำ 200 คนเพื่อให้คงสถำนะควำมเป็นวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

7. สิทธิและควำมรับผิดของสัญญำฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทน ำหุน้สำมัญเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลำดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ หรือตลำดหลักทรัพย์อื่นใด 

 
ทั้งนี้หำกบริษัท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขข้ำงต้น ผู้ถือหุ้นหลักกลุ่มนำยกิตติ พัวถำวรสกุลจะต้องซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัททั้งหมดจำก K-SME ในรำคำที่ สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีบวกด้วยอัตรำ
ผลตอบแทน (IRR) ร้อยละ 16.50 ต่อปีหรือรำคำที่ K-SME เข้ำร่วมลงทุนบวกด้วยอัตรำผลตอบแทน(IRR) 
ร้อยละ 20 ต่อปี นับจำกวันท่ี K-SME เข้ำร่วมลงทุน  

 
4.3 เงินลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
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บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำ
ทุนโดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีมูลคำ่เงินลงทุนสุทธิเท่ำกับ 45.22 ล้ำนบำท หรือคิดเปน็ร้อยละ 8.47 ของ
สินทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน 

(ล้ำนเหรียญ
ดอลล่ำร์สิงค์

โปร์) 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำนเหรียญ
ดอลล่ำร์สิงค์

โปร์) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

มูลค่ำเงินลงทุน
สุทธิ (ล้ำนบำท) 

เงินลงทนุในบริษทัย่อย     
1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์  
ในประเทศ สิงคโปร ์

0.50 0.50 100% 12.47 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม     
1. Transoffshore Logistic Pte.Ltd 
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์  
ในประเทศ สิงคโปร ์

1.00 1.00 22.2% 32.75 

หมำยเหตุ : ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ 24.94 บำทต่อ 1 เหรียญดอลล่ำร์สิงค์โปร์  

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบำยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทย่อย โดยจะพิจำรณำลงทุนที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นกำรลงทุนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ที่
สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทุน กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถ
เข้ำร่วมบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจดังกล่ำวได้ โดยอำจพิจำรณำลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ ที่มีควำม
เหมำะสม ในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน ตำมแต่จะตกลงกันตำม
สัญญำกำรถือหุ้น (Shareholders agreement)  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษัทมิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้อง ซึ่งอำจท ำให้กลุ่มบริษัท
ได้รับผลกระทบในทำงลบหรือต้องชดใชค้่ำเสียหำยเป็นมูลคำ่เกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุน้ตำมงบกำรเงิน
รวมของกลุ่มบริษัท 
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6. โครงการในอนาคต 

 
กำรขยำยธุรกิจขนส่งในประเทศ 
กลุ่มบริษัทมีแผนขยำยธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกโดยกำรเปิดจุดบริกำรรับส่ง

สินค้ำเพิ่มอีก 2 แห่งภำยในปี 2558 ได้แก่ 

 จุดให้บริกำรท่ีจังหวัดสงขลำ เพื่อให้บริกำรรับส่งสินค้ำในเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำเรือสงขลำ
หรือท่ำเรือปีนัง  

 จุดให้บริกำรที่จังหวัดอุดรธำนี เพื่อให้บริกำรรับส่งสินค้ำในเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและจังหวัด
อุดรธำนี   

ทั้งนี้ เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มลูกค้ำเดิมของกลุ่มบริษัท และเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับปริมำณกำร
ขนส่งสินค้ำที่จะผำ่นประเทศไทยภำยหลังจำกกำรรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอำเซยีนเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
(ASEAN ECONOMICS COMMUNITY: AEC)  

เงินลงทนุ 

เบื้องต้นกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะต้องใชเ้งินลงทุนในกำรเปิดจุดบริกำรใหม่ 2 แห่ง และเงินลงทุนในรถบรรทุกหัว
ลำก-หำงลำก ดังนี ้

รายการ จ านวน ระยะเวลา เงินลงทนุ
โดยประมาณ 

รถบรรทุกหัวลำก ประมำณ 50-80 คัน ภำยในปี 2558 125-200 ล้ำนบำท 
รถบรรทุกส่วนหำงลำก ประมำณ 50-100 หำง ภำยในปี 2558 35-70 ล้ำนบำท 

รวม  160-270 ล้านบาท 

ทั้งนี้บริษัทจะใชเ้งินท่ีไดจ้ำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์บำงส่วนเป็นแหล่งเงินทุนในกำรขยำยธุรกิจ
ขนส่งในประเทศดังกล่ำว และจะจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่เพียงพอต่อกำร
ลงทุน  

 
กำรขยำยธุรกิจขนส่งระหว่ำงประเทศ 
กลุ่มบริษัทมีแผนขยำยธุรกิจขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยกำรเป็นผู้ขนส่งทำงเรือจำกประเทศไทยไปยังกลุ่ม

ประเทศในอำเซียน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้เช่ำเรือโดยท ำเป็นสัญญำเช่ำระยะส้ัน และบริหำรจัดกำรเรื่องกำรขนถ่ำยสินค้ำ
จำกต้นทำง ไปยังปลำยทำง โดยโครงกำรแรก กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มจำกกำรขนส่งสินค้ำจำก ท่ำเรือจังหวัดระนอง 
ประเทศไทย ไปยัง กรุงย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ ซึ่งเส้นทำงดังกล่ำวเป็นเส้นทำงใหม่ที่ส้ันกว่ำเส้นทำงในปัจจุบันใน
กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงสองประเทศ จึงท ำให้ระยะเวลำในกำรขนส่งเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นทำงกำรขนส่งในปัจจุบัน  
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กำรขยำยส ำนักงำนและเพิ่มจุดให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ  

ปัจจุบันบริษัทมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 56/9-10 ซอยตำกสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสิน แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอำคำรพำณิชย์สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมำณ 1,033 ตำรำงเมตร  โดยบริษัท
ใช้เป็นทีต่ั้งส ำนกังำนหลักในกำรให้บริกำรส ำหรับกลุ่มธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและส่วนงำนสนับสนุนต่ำง ๆ 
ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรใช้งำนเตม็พื้นที่แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันท่ี 15 กันยำยน 
2557 จึงมีมติอนมุัติกำรลงทุนซื้อที่ดินและอำคำรส ำนักงำนสูง 7 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 56/15 ซอยตำกสนิ 12/1 ถนนสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พื้นที่ใช้สอยรวมประมำณ 1,164 ตำรำงเมตร มูลค่ำรวม 60.00 ล้ำน
บำท เพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรขยำยงำนในอนำคตของบริษัท โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจำกกระแสเงินสดภำยใน
ของบริษัทในกำรลงทุนซื้อที่ดินและอำคำรดังกลำ่ว ทั้งนี้ รำคำที่บริษัทซื้อที่ดินและอำคำรดังกลำ่วนั้นเป็นรำคำที่สูง
กว่ำรำคำประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งมีมูลคำ่เทำ่กับ 57.90 ล้ำนบำท  อย่ำงไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ได้พิจำรณำถึงปจัจัยทำงด้ำนท ำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ในบรเิวณเดียวกันกับอำคำรส ำนักงำนเดิมซึง่ท ำให้พนกังำนของบริษัทท่ี
อยู่ในอำคำรส ำนกังำนเดมิและอำคำรส ำนักงำนใหม่สำมำรถตดิตอ่ประสำนงำนกันได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็และมีควำม
คล่องตัวในกำรท ำงำน ประกอบกับอำคำรใหมม่ีพื้นที่ซึ่งสำมำรถใชเ้ป็นที่จอดรถได้ซึง่เป็นกำรเพิม่ควำมสะดวกให้แก่
ลูกค้ำที่มำติดต่องำนกับบรษิัทอีกด้วย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มมีติอนมุัติซื้อทีด่ินและอำคำรดังกลำ่วที่
รำคำ 60.00 ล้ำนบำท โดยรำยกำรซื้อที่ดินและอำคำรดังกล่ำวนีเ้ป็นกำรซื้อจำกบคุคลภำยนอกทีม่ิได้มีควำมเกีย่วข้อง
ใด ๆ กับบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้โอนกรรมสิทธิในทีด่ินและอำคำรดังกล่ำวแล้วเมื่อวนัท่ี 19 กันยำยน 2557 โดยเบื้องต้นคำดวำ่
บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนในกำรตกแตง่และปรับปรุงอำคำรดงักลำ่วอีกประมำณไมเ่กิน 10.00 ล้ำนบำท ส่งผลให้
มูลค่ำเงินลงทุนในท่ีดินและอำคำรดังกล่ำวรวมทั้งส้ินแล้วเท่ำกับประมำณ 70.00 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะเริ่มเขำ้ใช้
พื้นที่ในอำคำรดงักล่ำวได้ภำยในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2558  
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแล้ว จ ำนวน 105 ล้ำนบำท คิดเปน็หุ้นสำมัญทั้งสิ้น  
420 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

7.2  ผู้ถือหุ้น 
ข้อมูลรำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที ่6 พฤศจิกำยน  2557  

 รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครัวพวัถำวรสกุล   
 นำยกิตต ิ พัวถำวรสกุล 173,000,000 41.19 
 นำงสำวปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล 40,000,000 9.53 
 นำยวศิิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล 20,000,000 4.76 
 นำงอรนุช เกียรติขจรสุข 15,000,000 3.57 
 รวม  248,000,000        59.05 

2. บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี  60,000,000 14.29 
3. นำยสุขสันต ์ กิตติภัทรพงษ ์ 5,000,000 1.19 
4. นำยอมฤทธิ์      

กล่อมจิตเจริญ 
กล่อมจิตเจริญ 5,000,000 1.19 

5. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม 4,000,000 0.95 
6. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95 
7. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิ้ม 4,000,000 0.95 

   

7.3  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผล 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่ง
กำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น 
ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิหลังจำก
หักภำษีเงินได้ในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนและควำมเหมำะสมอื่นๆ และอำจ
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ 

ทั้งนี้ มติคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งพิจำรณำเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลต้องน ำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น 
กรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้ เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควร
พอที่จะจ่ำยโดยไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท แล้วรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป  

 
 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2557 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย 

 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยกร  ทัพพะรังสี กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยพงศ์พันธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
3. นำยสมชำย  ชำญพัฒนำกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ประธำน

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
4. นำงกนกพร  ยงใจยุทธ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรสรร

หำและพิจำรณำผลตอบแทน 
5. นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6. นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ ์ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
7. นำยวัญเทนันท์  เตชะมรกต กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
8. นำงสำวเนติรัด  สังข์งำม กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
9. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิ้ม กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
โดยมีนำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั และเลขำนุกำรบรษิัท  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกผันบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พัวถำวรสกุล นำยสุขสันต์ กิตติภัทพงษ์ นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต นำงสำวเนติรัด 
สังข์งำมและนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม   กรรมกำรสองในห้ำคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2556 และ 2557 มีดังนี้ 

ชื่อ-สกุล กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

2556 25573/ 

1. นำยกร ทัพพะรังสี  10/10 8/8 
2. นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด 10/10 8/8 
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร 10/10 8/8 
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ชื่อ-สกุล กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

2556 25573/ 

4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ 10/10 8/8 
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล 15/15 8/8 
6. นำยสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ ์ 13/15 8/8 
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต 15/15 8/8 
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม 15/15 8/8 
9. นำยไกรสร จงเจริญพรสุข1/ 14/15 3/3 
10. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม2/ 0/0 3/3 

หมำยเหตุ  :   
1/    นำยไกรสร จงเจริญพรสุข ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ในวนัที่ 31 กรกฏำคม พ.ศ. 2557 
2/ นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 13 สิงหำคม 
2557 
3/  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวมทั้งหมดในปี 2557 จ ำนวน 8 ครั้ง ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 6 ครั้ง และกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเยี่ยมชมกิจกำรเพ่ือจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2 ครั้ง  

 
8.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน 
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบบริษัท ในปี 25572/ 

1. นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
2. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
3. นำงกนกพร ยงใจยุทธ1/ กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหตุ  :   
1/    กรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
2/  กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งหมดในปี 2557 จ ำนวน 9 ครั้ง ประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 7 ครั้ง และกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือเยี่ยมชมกิจกำรเพื่อจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ครั้ง  
 
 

8.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ณ วันท่ี 31ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน  8  ท่ำน ประกอบด้วย   
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 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท ในปี 2557 

1. นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
2. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
3.  นำงกนกพร ยงใจยุทธ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
4. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
5. นำยสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
6. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 0/1 
7. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
8. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 0/1 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย   เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

8.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน  4  ท่ำน ประกอบด้วย   

  
 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด

ค่ำตอบแทนบริษัท 
ในปี 2557 

1. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1/1 

2. นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1/1 
3.  นำงกนกพร ยงใจยุทธ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1/1 
4. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 1/1 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย   เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 
8.5 คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย   

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำร

บริหำรบริษัท ในปี 
2557 

1. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 6/6 
2. นำงสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร 6/6 
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 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำร

บริหำรบริษัท ในปี 
2557 

ขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำงบก (Truck) 
3.  นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร

บริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร 
(FF) 

6/6 

4. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกกำรเงนิและ
บัญช ี

6/6 

5. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร
ขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
(NVOCC) 

6/6 

 
8.6 ผู้บริหำร 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ท่ำน ดังนี้ 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำงสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ

ทำงบก(Truck) 
3.  นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง

และพิธีกำรศุลกำกร(FF) 
4. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกกำรเงินและบัญชี 

5. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ(NVOCC) 

6. นำยชำญวฒุิ วรรณโภสพ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในบริษัทดังนี้ 
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8.7 เลขำนุกำรบริษัท 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง

นำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย       ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยคุณสมบัติผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏใน
เอกสำรแนบ  

 

8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 
ก. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 กรรมกำร 
บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม และ

สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท 
และภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในที่ประชุมสำมัญของผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 ก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรต่อครั้ง โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน (บำท/ คน/ ครั้ง) 
ประธำนกรรมกำร 50,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

   กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
   กรรมกำร 20,000 
ทั้งนี้  บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
             ส ำหรับงวดปี  2556 และ 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรดังนี้  

ชื่อ-สกุล 
ปี 2556 2557  

กรรมกำร1/ 
(บำท) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ1/ 
(บำท) 

กรรมกำร1/ 
(บำท) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ1/ 
(บำท) 

บ ำเหน็จ 
(บำท) 

1. นำยกร ทัพพะรังสี 2/ 650,000 - 400,000 - 23,333 
2. นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด3/ - 290,000 - 270,000 23,333 
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร - 200,000 - 180,000 23,333 
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ - 200,000 - 180,000 23,333 
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล 200,000 - 160,000 - 23,333 
6. นำยสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ 4/ 180,000 - 160,000 - 23,333 
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต 200,000 - 160,000 - 23,333 
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม 200,000 - 160,000 - 23,333 
9. นำยไกรสร จงเจริญพรสุข5/ 200,000 - 60,000 - 23,333 

10. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม6/ - - 60,000 - 23,333 
รวม  1,630,000 690,000 1,160,000 630,000 210,000 

หมำยเหตุ :  

  1/ กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่5/2556 เม่ือวันที่ 4 
กุมภำพันธ์ 2556 และเริ่มได้รับค่ำตอบแทนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2556 เป็นต้นไป 

2/ นำยกร ทัพพะรังสี ได้รับเบี้ยประชุมทั้งในกำรประชุมกรรมกำรบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น 

3/    นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิดได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรรมกำรบริษัทครั้งที่ 
6/2556 เม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2556 และเริ่มได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนำคม 2556 เป็นต้น
ไป 

4/ นำยสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ขำดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 8/2556 ท ำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง 
     5/   นำยไกรสร จงเจริญพรสุข ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ในวันที่ 31 กรกฏำคม พ.ศ. 2557 
     6/  นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ได้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 13 สิงหำคม 
2557 
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 ผู้บริหำร  

ในปี 2557 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรจ ำนวน 6 รำยทั้งสิ้น 18.39 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ค่ำตอบแทน ดังนี้ 

 

ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนรวม (ล้ำนบำท/ป)ี 

2556 2557 
จ ำนวนผู้บริหำร 5 5 

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
-  

เงินเดือน โบนัส  
- ค่

ำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ำ
คอมมิชชั่น เป็นต้น 

 
               18.09 

4.08 

 
                 17.42 

0.97 

ค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี ไม่มี 

 
8.9 บุคคลำกร 

 ในปี 2557 บริษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) จ ำนวนทั้งส้ิน 206 คน บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่
พนักงำนจ ำนวนทั้งส้ิน 59.65 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำคอมมิชชั่น และค่ำประกันสังคม 
เป็นต้น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดจ ำนวนพนักงำนตำมฝ่ำยดังนี ้

สำยงำน จ ำนวนพนักงำน 
(คน)  

แผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร(FF) 73 
แผนกให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ(NVOCC) 44 
แผนกให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำทำงบก(Truck) 38 
แผนกกำรเงินและบัญชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ 51 

รวม 206 

 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
   บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชพีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2556 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกร
ไทย จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนท ำงำนกับบริษัทใน
ระยะยำว 

 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ   โดยบริษัทได้จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทั้งภำยในและภำยนอก
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เพื่อเพิ่มพูนทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่คน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน
โดยรวมของบริษัท   
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9.  กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคัญและ

จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมกิจกำร
ของบริษัทให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยำว บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี(Good Corporate 
Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น  รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่  กำรซื้อขำยหรือกำรโอนหุ้น  
กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของบริษัท  กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ  กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรร
เงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ 
เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสิทธิขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำวขำ้งต้นแล้ว บริษัทยงัไดด้ ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เปน็กำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยระบุวัน เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำ 

2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธำนที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม 
รวมถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทั้งกำรตั้งค ำถำมต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม ทั้งนี้ ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และตั้งค ำถำมในท่ีประชุมอย่ำงอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและ
เพียงพอ รวมทั้งกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชุมด้วย 

3) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมูลและข่ำวสำร
ต่ำงๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสำมำรถดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุ ม
ล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัท  

4) จัดใหม้ีกำรจดรำยงำนกำรประชมุให้ครบถว้น ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซกัถำมและข้อคดิเห็นที่ส ำคัญไว้ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริษัทจะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง
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ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับแต่วันท่ีมกีำรประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัท 

5) หำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 

หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรได้ดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี้  

1) ปฏิบัติและอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระท่ีก ำหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญ หรือเพิ่ม
วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำโดยให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ควำมเห็นชอบ 

3) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

4) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ 
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละ
เรื่อง หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็น
ข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งหำกกรรมกำรอิสระ
พิจำรณำว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำร
อิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป 

5) ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร 
พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

6) บริษัทก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล โดยมีก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และก ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน ำ
ข้อมูลของบริษัทเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  

7) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่ำวสำรและ
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ข้อก ำหนดต่ำงๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรตำมที่ได้รับ
แจ้งจำกทำงหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนไดเ้สีย  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญแก่กำรก ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ผู้ถือหุ้น หรือ
เจ้ำหน้ีต่ำงๆ เป็นต้น รวมทั้งสำธำรณชนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่
ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัท และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่
เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้น  

1) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ ผู้
ถือหุ้น และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่
จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน และสม่ ำเสมอ 

2) กำรปฏิบัติต่อพนักงำน 

บริษัทมีกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน 
ตลอดจนกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจำกนี้ บริษัทยังไดมุ้่งเน้น
ในกำรพัฒนำศกัยภำพและควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอยำ่งต่อเนื่อง ด้วยเชื่อวำ่พนักงำนทุกคนมีส่วนรว่ม
ในกำรเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บรษิัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

3) กำรปฏิบัติต่อลูกคำ้ 

บริษัทเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้ำและให้บริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน โดยบริษัทจะมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ และบริกำร
ที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอด้วย 

4) กำรปฏิบัติต่อคูค่้ำและเจำ้หน้ี 

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำและ
เจ้ำหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ /หรือข้อตกลงตำมสัญญำที่ท ำร่วมกัน
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังสองฝ่ำย 

 

 

5) กำรปฏิบัติต่อคูแ่ข่ง 

บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดีและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หลีกเล่ียงวิธีกำรที่ทุจริตเพื่อท ำลำยคู่แข่ง 
และรักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน 

6) กำรปฏิบัติต่อชมุชนและสังคม 
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บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมส ำคัญและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตส ำนึกของควำม
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย  

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยภำยหลังจำกบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะท ำกำร
เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ 
และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทยังตระหนักถงึควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินท่ีมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล ส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีกำรเลือกใช้นโยบำย
บัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำร
ด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมสีำระส ำคัญ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำร
ระหว่ำงกัน และระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกครั้ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะส ำหรับงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้
มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อและให้ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็นจริง
แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของบริษัทมำจำกกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท กรรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย
และภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจดักำรและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ำที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
โดยปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินไปอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรท้ังส้ินจ ำนวน 9 ท่ำน แบ่งเป็น กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยท ำให้เกิดกำรถ่วงดุล
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ในกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อช่วย
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบท้ังส้ินจ ำนวน 3 ท่ำน ท ำกำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหน้ำที่ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินของบริษัทได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึ้นมำปฏิบัติงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยเพื่อแบ่งเบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

5.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม หรือจ ำนวนใกล้
ที่สุดกับจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น โดยกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งได้ 

ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบน้ัน กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมกำร
ตรวจสอบอำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปตำมวำระท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่กำรต่อวำระโดยอัตโนมัติ 

5.3 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
ก ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 

 

 

นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
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เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท รวมถึง
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 

นอกจำกนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ
ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำร และจะท ำกำร
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงได้มีกำรก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำร
จัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังมีกำรควบคุม
ภำยในเกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยภำยหลังจำก
กำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีกำรว่ำจำ้งผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอกเขำ้
มำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยจะมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน พร้อมข้อมูลประกอบที่
เกี่ยวข้องล่วงหน้ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำเพียงพอส ำหรับกำรรักษำ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะต้อง
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท 

5.6 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
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9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

 
 

9.2.1 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่
ส ำคัญได้ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้วยควำมสุจริต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัท 

3. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
4. จัดให้มีกำรจัดท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 
5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำรและ

กำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
ให้ไว้ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพิจำรณำทบทวน
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7. พิจำรณำและอนุมัติกิจกำรอื่นๆ ที่ส ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนั้นๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ฝ่ำยตรวจสอบและ
ควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
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8. พิจำรณำกล่ันกรองรำยงำนที่ต้องน ำเสนอใหผู้้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวำระหลัก
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี ดังนี้ 

- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัท 

- พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงิน 

- พิจำรณำจัดสรรเงินก ำไรบริษัท 

- เสนอรำยชื่อกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชี
และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในส่วนท่ีต้องขออนุมัติจำกผู้
ถือหุ้น 

- เรื่องอื่นๆ 
9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทั้ ง

ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข 
10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร คณะผู้บริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นใด

ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 

11. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำ
เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็น
กรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

12. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรจัดให้มี
รำยงำนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่ำงถูกต้อง ทันกำรณ์และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรือมอบ
อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อ ำนำจหรืออ ำนำจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

14. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆรวมทั้งก ำกับ
ดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับสูง 

15. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไว้เป็นกำรเฉพำะ 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทน้ันด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทดังกล่ำว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริษัทมีหรืออำจมีผลประโยชน์ หรืออำจมี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ตำมควำมหมำยของ
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ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร
บริษัทท่ำนนั้น จะไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

16. กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ 
หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลักษณะกำรด ำเนิน
ธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่ง
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

17. เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ 
เรื่องที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้
กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น 

- เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

- กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น 



                                                                       บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 83 
 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมกำร
ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 
9.2.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบบัญชี

ภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) 

รวมทั้งกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ

หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจำรณำ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง

นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
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- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมกฎบัตร 

(charter)  

- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและ

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมี

ควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัท

หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำร

ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียก ส่ังกำรให้
ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มำให้ควำมเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรตำมที่
เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็น นอกจำกนั้น ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของข้อบังคับฉบับนี้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 
9.2.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและระดับควำมเส่ียงที่สำมำรถ
ยอมรับได้ 

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 
และติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำรสอบทำนประสิทธิผลของกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจัดกำรควำมเส่ียงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ถูก
น ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
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4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอโดยกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อบริษัท 

5. ด ำเนินกำรตัดสินใจและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับปัญหำส ำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ

รับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทุกไตรมำส 

 
9.2.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 กำรสรรหำ 
- ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย  โดยพิจำรณำ

ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร  
- ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
- พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท ที่ครบวำระ 

และ/หรือ มีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 
- ปฏิบัติกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

- จัดท ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่
กรณ ี

- ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัท  
เป็นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรเพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจง  ตอบค ำถำมกับค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

- รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรตำมข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี ของบริษัทฯ 

- ปฏิบัติกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดย
ฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อ 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน ให้บรรลุตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

 

9.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำร
มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำร
ของบริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท
พิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคัญได้ดังนี้  

1. ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนเพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ 

3. ก ำหนดอ ำนำจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม จัดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ท่ีอำจจะเอื้อต่อกำร
ทุจริตในหน้ำที่ออกจำกกัน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีกำรถือปฏิบัติ
ตำมหลักกำรและข้อก ำหนดที่มีกำรอนุมัติแล้ว 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย 
ตัดหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้รำงวัล พิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
พนักงำน 

6. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส ำหรับสนับสนุน
กำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบัญชีธนำคำร กำรปิดบัญชีธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำร
จัดหำวงเงินสินเชื่อ จ ำน ำ จ ำนอง ค้ ำประกัน และอื่นๆรวมถึงกำรซื้อขำย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ
เพื่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 

7. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจอนุมัติ 
8. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรปฏิบัติของแตล่ะฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมัติ ค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆของ

บริษัทท่ีเกินอ ำนำจสั่งกำรของฝ่ำยงำนน้ัน ทั้งนี้เป็นไปตำมอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 
9. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

10. พิจำรณำเรื่องกำรระดมทุน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

11. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรน้ัน กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว 

ผู้ได้รับมอบอ ำนำจนั้นต้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (“บุคคลที่อำจมี
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ควำมขัดแย้ง”ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) 
มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำร
ในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและ
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็น
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัท
ได้พิจำรณำอนุมัติไว้ 

 
อนึ่ง ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรมี

อ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริกำรและ/หรือสินค้ำอันเป็นปกติธุระของบริษัทตำมงบประมำณใน

วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 

10.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่

สำมำรถอนุมัติได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 

นอกงบประมำณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมำณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี 

 
 
 
 
 

9.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ รวมถึง กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศ

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย 
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

3. บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตำมที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

4. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบุคคล และด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำนบริษัท โดย
สำมำรถแต่งตั้งผู้รับมอบอ ำนำจช่วงให้ด ำเนินกำรแทนได้ 
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6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกโบนัสปกติประจ ำของ
พนักงำนบริษัท  

7. เจรำจำ และเข้ำท ำสัญญำ และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงินส ำหรับแต่
ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

8. ออกค ำส่ัง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ ภำยในบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำยและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร 

9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 

10. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจชว่ง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอยำ่งแทนได้ โดยกำรมอบ
อ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจ
ที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัทได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ กำร
มอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้ รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำร
ที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้ 

อนึ่ง ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีอ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริกำรและ/หรือสินค้ำอันเป็นปกติธุระของบริษัทตำม
งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตำมงบประมำณใน
วงเงินไม่เกิน  1.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกิน
จ ำนวนที่สำมำรถอนุมัติได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหรือที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทแล้วแต่กรณีและมีอ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไม่ เกินร้อยละ 10.00 ของ
งบประมำณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี 

 
 
9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

9.3.1 กำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำน
อื่นๆ ประกอบกัน จำกนั้นจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่
น้อยกว่ำสำมคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ท้ังนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ

รำยนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของ

ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 

หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว  รวมถึง

กำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน 

กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมี

ภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำน

บำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ  ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำ

ของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว

โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี  ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น

กรรมกำรอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่

ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขันทีม่นีัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษทัย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ

เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบ

กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกันและเป็นกำรแขง่ขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 
 
 

9.3.2 กำรสรรหำและแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำและอนุมัติต่อไป 

 
9.4 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนดังนี้ 

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม

มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม

มำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและเปิดเผย

รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 
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แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง

ส ำเนำรำยงำนน้ีให้แกบ่ริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น

สำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรัพย์ต้องใช้ควำมระมัดระวงัในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 30 วันก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 

ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน

ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรกำร

ลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำม

ข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำร

ตักเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลด

ออก หรือใหอ้อก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมี

ผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้

ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใช้เพื่อกำรซื้อหรือขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำย  หรือชักชวนให้

บุคคลอื่นซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรง

หรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำร

กระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น

กระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
 

9.5 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส ำหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท 
เอส พี ออดิท จ ำกัด รวมทั้งสิ้น 1,200,000  บำท ประกอบด้วย ค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำสและค่ำสอบบัญชีรำยปี โดย
ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็นต้น 
 
9.6 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไม่มี- 
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10 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบำยภำพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด  (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557  ได้มีมติอนุมัตินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมภำยใต้หลักกำร 8 ข้อดังนี้  

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยค านึงถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)  
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
4. สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อพนักงาน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน รวมถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการท างานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
6. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทจะด าเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงานตามหลักการสากล  
7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย  
8.การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม :  บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและ
คุณค่าต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน  
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10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี โดยส ำหรับปี 2557 กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีดังนี้  

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
(ตำมรำยละเอียดในส่วนท่ี 2.2-1 หัวข้อ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน) โดยประกำศใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้นย้ ำให้พนักงำนจะต้องมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำรที่เหมำะสมแก่
ลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยน ำเสนอทำงเลือกด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมำะสมที่สุดแก่ลูกค้ำแต่ละรำย พร้อม
ทั้งสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้ำและคู่ค้ำ
ของบริษัท 

 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม  : บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรทำงกำรค้ำและหน่วยงำนรำชกำรเพื่อก่อตั้ง
โครงกำรพัฒนำคนขับรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก  เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพให้แก่คนในชุมชนและผลิตพนักงำน
ขับรถที่มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบออกสู่สังคม โดยในเดือนมกรำคม ปี 2557 บริษัทได้เริ่มมีกำรจัดอบรมเรื่อง 
“กำรขับขี่อย่ำงประหยัดและปลอดภัย” ให้แก่พนักงำนขับรถของบริษัท และมีกำรจัดอบรมใน “โครงกำรพัฒนำ
พนักงำนขับรถ” ร่วมกับบริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จ ำกัด ในเดือนพฤษภำคม ปี 2557 นอกจำกนี้ ในช่วงไตรมำสที่ 4 
ของปี 2557 บริษัทยังมีแผนที่จะจัดกำรจัดอบรมให้แก่พนักงำนของบริษัทและบุคคลทั่วไปใน “โครงกำรพัฒนำ
พนักงำนขับรถ” ร่วมกับบริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จ ำกัดและกรมขนส่งทำงบกอีกด้วย 

 
 กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใต้หัวข้อเรื่อง 
“นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ  กำรให้ของขวัญและส่ิงตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำร
ให้สินบน” (ตำมรำยละเอียดในหัวข้อที่ 10.4 เรื่องแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
คอร์รัปชั่น) โดประกำศให้พนักงำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎำคม 2556   

 สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน : บริษัทให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอก
องค์กร โดยปฏิบัติต่อคู่ค้ำและผู้ที่ต้องท ำกำรติดต่อเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับองค์กรโดยไม่ค ำนึงถึงเชื้อชำติ ศำสนำ 
หรือปัจจัยอื่นใดที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด  ส่วนภำยในองค์กรนั้น บริษัทปฏิบัติต่อ
พนักงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกันทำงเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึ่ง
ควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนในทุกระดับสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟัง
ปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกัน โดยสำมำรถรำยงำน 

 

ได้โดยตรงกับผู้บริหำร นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมี

กำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขั้นต่ ำในแต่ละปีส ำหรับพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ  
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรให้
กำรสนับสนุนทำงกำรด้ำนศึกษำและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลังส ำคัญของประเทศในอนำคต  

 

 

10.4 แนวทำงปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยได้
ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือจร่ิยธรรมทำงธุรกจิของบริษัท ภำยใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบำยเกี่ยวกับ
กำรรับ  กำรให้ของขวัญและส่ิงตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน” โดยสำมำรถสรุป
ได้ดังนี้ 
.         นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ-กำรให้ของขวัญและส่ิงตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคู่ค้ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทำง

ที่มิชอบ 

  นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน 
- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร

ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำหรือท ำให้
บริษัทเส่ือมเสียชื่อเสียง ส ำหรับส่ิงของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับ
พนักงำนในบริษัท 

-  กำรจัดซื้อจัดหำต้องด ำเนินตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยที่กำรตัดสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รับ รวมทั้งต้อง
สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนักงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรท่ีไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันหรือกำรกระท ำใดๆ ใน
ขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบัตินั้นก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อ
ดอกไม้ในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น 

 

 บทลงโทษ 
 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บังคับบัญชำแต่ละแผนกเป็นผู้มี
อ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่พนักงำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ปฎิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว้ 
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โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้เป็นล ำดับขั้นตำมควำมผิด ตั้งแต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพักงำนหรือกำรเลิก
จ้ำง  
 ทั้งนี้ นโยบำยดังกล่ำวได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รับทรำบและน ำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เปน็ต้นไป 
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11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทต่อระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที ่ 1/2558 เมื่อ
วันที ่26 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งมกีรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนและกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเข้ำรว่มประชุมดว้ย คณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ โดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝำ่ยบริหำรในดำ้น
ต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก ่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อมกำรควบคุม, 2) กำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียง, 3) กำร
ควบคมุกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยบริหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล  

จำกกำรพิจำรณำข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้จัดให้มีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอแล้ว โดย
ผู้บริหำรได้สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียง
พอที่จะด ำเนินกำรให้ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด
ไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทมีกำร
ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน รวมทั้งได้ก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ระดับอ ำนำจกำรบริหำร และ
ระดับกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  

นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงตรวจสอบระบบควบคุมภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของบริษัทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดูแลเรื่องกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว โดย
สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรท่ีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกล่ำวน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ส ำหรับ
กำรควบคุมภำยในในหัวข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน 

 
11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ในกำรพิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทท้ัง 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วยนั้น ทั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบมิได้มีควำมเห็น
ทีแ่ตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด 

 

11.3 หนว่ยงำนก ำกบัดูแลระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

บริษัทมีนโยบำยว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในซึ่ง เป็นบุคคลภำยนอก (Outsource)      โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำขน) ครั้ง  1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ที่
ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่ง
บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ได้มอบหมำยให้คุณวรรณำ เมลืองนนท์ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รับผิดชอบ
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หลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส 
คอนซัลแตนท ์จ ำกัด แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมี
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 20 ปี และผู้ปฏิบัติงำนหลักได้เคยผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้งยังไม่มีควำม
เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอข้อแนะน ำให้แก่บริษัทได้อย่ำงอิสระอีกด้วย (คุณสมบัติของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎตำมเอกสำรแนบ) 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทนั้น จะต้องผ่ำนกำรคัดเลือก
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผู้ตรวจสอบภำยในที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรว่ำจ้ำงรวมถึง
กำรเจรจำต่อรองในค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

12.1  สรุปลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

 บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ควำมสัมพนัธ ์

1  คุณกิตติ พวัถำวรสกุล - เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.19  ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ำนบำท  
2  คุณวรำภรณ์ กิตติยำนุรักษ ์ - เป็นมำรดำของคุณปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล  
3  คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ ์ - เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ำนบำท 

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

- G&M เป็นบริษัทท่ีคุณกิตติ พัวถำวรสกุลและภรรยำ ซึ่งได้แก่คุณปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อย
ละ 64.99 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
5  บริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ้ง จ ำกัด 

(“PST”) 
- PST เป็นบริษัทที่มีกรรมกำรคือ คุณรัตตำ พิทักษำกูลเกษม ซึ่งเป็นภรรยำของคุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ คุณสุข

สันต์ กิตติภัทรพงษ์และครอบครัว โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.2 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 
- PST ประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก ปัจจุบันได้หยุดประกอบธุรกิจแล้ว โดยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในวันที่ 

30 ตุลำคม 2556 และจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชีในวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 
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12.2 สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัปี 2556 และ ปี 2557 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน(ลบ.) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 
   ปี 2556 

 
ปี 2557 

คุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยคุณกิตติ และครอบครั ว 
(ภรรยำและมำรดำ) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 54.29 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท  

โบนัสค้ำงจ่ำย 
 
 

2.10 0.21 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
บริษัทยังมิได้จ่ำยโบนัสให้แก่กรรมกำรดังกล่ำวเป็นจ ำนวน 0.21 ล้ำนบำท ณ สิ้นสุด 31 ธันวำคม 
2557 
อนึ่ง บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรสูงสุดนั้นอยู่ภำยใต้กำร
พิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2558 โดยพิจำรณำจำกผลงำนในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ   

คุณวรำภรณ์ กิตติยำนุรักษ ์ เป็นมำรดำของคุณปิ่นรัก ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล โดยคุณ
ปิ่นรักษ์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 9.53 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ค่ำเช่ำคลังเก็บเอกสำร 
 

 

0.095 0.095 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำกซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษำ
เอกสำรดังกล่ำวเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5  ปี  
บริษัทจึงมีควำมจ ำต้องหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดังกล่ำว โดยบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำร
พำณิชย์ 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 59/61 ซอยเจริญนคร 24  มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำร ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรท ำสัญญำเช่ำอำคำรดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2551 โดย
สัญญำฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2556  ถึง 31 กรกฎำคม 2559 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 90,000 
บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 18.38  บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่ำมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ในช่วง
ประมำณ 190,000-360,000 บำทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
นอกจำกนี้ ในกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำว บริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส ำนักงำนชั่วครำวในกรณีเกิด
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกด้วย  

คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ ์ เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดย
คุณสุขสันต์  ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
และอุปกรณ์เครื่องจักร 

1.44 1.44 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ในเดือนเมษำยน 2555 บริษัทได้ลงทุนซ้ือรถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 17 หัวและหำงลำกจ ำนวน 18 หำง
เป็นมูลค่ำรวม 29.84 ล้ำนบำท จำกบริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ้ง จ ำกัด (“PST”) เพื่อขยำยธุรกิจ
ขนส่งภำยในประเทศ โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซื้อกับสถำบันกำรเงินและใช้
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน(ลบ.) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 
   ปี 2556 

 
ปี 2557 

รำคำตำมที่สถำบันกำรเงินก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำซื้อเป็นรำคำที่ซื้อรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกจำก
คุณสุขสันต์ ซึ่งกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรซื้อรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกเพิ่มดังกล่ำวนั้น จ ำเป็นต้องมี
พื้นที่ในกำรจอดรถและบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ รวมถึงพื้นที่ในกำรตั้งส ำนักงำนเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซ่ึงในช่วงเวลำนั้นบริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบกำรลงทุนซ้ือที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่
จอดรถและตั้งส ำนักงำน กับกำรเช่ำพื้นที่สถำนประกอบกิจกำรเดิมจำก PST และได้ข้อสรุปว่ำ กำรเช่ำ
พื้นที่จำก PST มีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำกำรลงทุนซื้อที่ดินใหม่และตั้งส ำนักงำนใหม่ประมำณร้อยละ 20 
บริษัทจึงได้มีกำรจัดท ำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำ
กับ PST เพ่ือใช้เป็นสถำนที่จอดรถและซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก และใช้เป็นส ำนักงำนเพื่อ
ให้บริกำรลูกค้ำ โดยสัญญำฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภำคม 2555 – 16 พฤษภำคม 2558 อัตรำค่ำ
เช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทต่อปี ทั้งนี้  ณ วันที่ท ำสัญญำดังกล่ำว คุณสุข
สันต์ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของ PST ได้เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแล้วตั้งแต่เม่ือวันที่  29 
มีนำคม 2554 
 
ต่อมำ ในเดือนพฤษภำคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 
0.125 ล้ำนหุ้น ที่รำคำ 40 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น) อนึ่ง คุณสุขสันต์ในฐำนะ
ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PST จึงได้ด ำเนินกำรปิดกิจกำร PST เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้น บริษัทจึงต้องยกเลิกสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเดิมที่ได้จัดท ำ
ไว้กับ PST และจัดท ำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงฉบับใหม่กับคุณสุขสันต์แทน โดยสัญญำเช่ำ
เร่ิมตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2555 – 30 พฤศจิกำยน 2558 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 
1.44 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำฉบับเก่ำที่ท ำกับ PST 
 
ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งได้อนุ มัติไว้ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครั้งที่ 7/ 2556 ในวันที่ 3 เมษำยน 2556 บริษัทจึงได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำค่ำเช่ำ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและอุปกรณ์เครื่องจักรในเดือนมกรำคม ปี  2557 เพื่อเป็นข้อมูลให้
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน(ลบ.) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 
   ปี 2556 

 
ปี 2557 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อรำยกำรเช่ำดังกล่ำว ซึ่งจำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำที่
จัดท ำโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระนั้น ผู้ประเมิน
ดังกล่ำวได้ประเมินมูลค่ำค่ำเช่ำรวมสิ่งปลูกสร้ำงและอุปกรณ์เครื่องจักรได้เท่ำกับ 96,916  บำทต่อ
เดือน หรือ 1.16 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปีแรกของกำรประเมินค่ำเช่ำในระยะเวลำรวม 15 
ปี ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำปีละ 1.44 ล้ำนบำท พบว่ำ อัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ
สูงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 19 ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ให้ควำมเห็นต่อท ำเลและ
สภำพแวดล้อมของที่ดินดังกล่ำวกว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำเป็นบ้ำนพักอำศัย ส่วนตำมริมถนนสำย
หลักจะเป็นสถำนที่ตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำของบริษัทหลำยแห่ง ดังนั้น บริเวณดังกล่ำวจึงถือเป็น
แหล่งทีต่ั้งของระบบโลจิสติกส์ในภำคใต้  

บริษัท เกรซ แอนด์ แกลม
เมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(“G&M”) 

เป็นบริษัทที่คุณกิตติ พัวถำวร
สกุลและภรรยำ ซึ่งได้แก่คุณปิ่น
รัก ประสิทธิศิริกุล เป็นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมใน
สัดส่วนร้อยละ 64.99 ของทุน
จดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 
 

รำยได้ค่ำบริกำร 
ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหนี้อื่น 

0.56 
0.03 
0.03 

0.25 
0.12 
0.00 

 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องหัตถกรรมได้ใช้บริกำร
จัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำขำย
สินค้ำระหว่ำงกันในรำคำต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงกันได้กับลูกค้ำทั่วไป 
(เครดิตเทอม 30 วัน )  โดยในปี 2557 บริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกรจำก 
G&M เท่ำกับ 249,055 บำท มีลูกหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 118,989 บำท  

12.3 สรุปภำระค้ ำประกันระหว่ำงบริษทักับบคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชยจ์ ำนวน 4 แห่ง  เป็นวงเงนิกู้รวมทั้งสิ้น 259 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้ 
- วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 67 ล้ำนบำท 
- วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน รวม 192 ล้ำนบำท  
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ซึ่งวงเงินท้ังหมดนั้นค้ ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชเีงินฝำกของบริษัท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษัท และกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบรษิัท ได้แก่ นำยกิตติ 
พัวถำวรสกุล ซึ่งค้ ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และกรรมกำร เป็นจ ำนวนวงเงินกู้รวม  192 ล้ำนบำท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ:    รำยกำรดังกลำ่วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมกำรดงักล่ำวได้ค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทน  
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12.4 ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหวำ่งกัน  

ในช่วงปี 2556 – 2557 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งกำรท ำ
รำยกำรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งและพิธีกำร
กรมศุลกำกรแก่ บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด  โดย
บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำที่สำมำรถเปรียบเทียบได้กับกำรท ำรำยกำรกับบุคคลอื่นที่ไม่มีควำม
เกี ่ยวข้องกันโดยกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำระหว่ำงกันในรำคำต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมี
เงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติ  

2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงจำกกรรมกำร ซึ่งได้แก่ คุณสุขสันต์ 
กิตติภัทรพงษ์ และญำติสนิทของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่ง
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์
แต่อย่ำงใด ยกเว้นรำยกำรที่บริษัทเช่ำที่ดินจำกคุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำตำม
สัญญำนั้นสูงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ประมำณร้อยละ 19  อย่ำงไร
ก็ดี บริษัทได้มีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรลงทุนซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้ำงส ำนักงำนใหม่
กับกำรเช่ำสถำนที่ประกอบกิจกำรเดิมจำกคุณสุขสันต์ จึงตัดสินใจท ำสัญญำเช่ำเนื่องจำกมี
ต้นทุนที่ถูกกว่ำกำรลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้ำงส ำนักงำนใหม่ประมำณร้อยละ 20 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและถึงแม้
จะมีอัตรำค่ำเช่ำสูงกว่ำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระก็ตำม เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทได้
พิจำรณำถึงทำงเลือกในกำรลงทุนอันค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทในกำรเจรจำต่อรองกับ
คุณสุขสันต์เสมือนเป็นบุคคลภำยนอก ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีที่มีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตั้งและ
สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องทันที 

3. รำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รำยกำร
โบนัสค้ำงจ่ำย และรำยกำรที่กรรมกำรบริษัทได้ค้ ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่ำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำ
เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำง
ใด  

12.5มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัตกิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่ผ่ำนมำก่อนวันที่ 3 เมษำยน 2556 ได้มีกำรพิจำรณำโดย

กรรมกำรบริษัท ซึ่งในขณะน้ันบริษัทยังไม่มีกำรก ำหนดข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  โดยกำร
พิจำรณำเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันได้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ 

ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันแล้วซึ่งได้ผ่ำน
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันท่ี 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว  นโยบำยของบริษัทในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมี
ดังนี ้

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซื้อและขำยสินค้ำ วัตถุดิบ เป็นต้น 
โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งมเีงื่อนไขกำรคำ้และรำคำที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรในลักษณะ
เดียวกับของผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้
พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยไตร
มำส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น 
รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน หรือรำยกำรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยทรัพย์สิน หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำ
รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มี
นโยบำยกำรให้กู้ยืมเงนิเพื่อให้บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธุรกิจหรือ
ด ำเนินงำนแทนบริษัท 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

และข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท 
เพื่อให้กำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำย โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท 
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12.6  แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยังคงมีกำรท ำรำยกำรต่อไปในอนำคต ได้แก่ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่ง

และพิธีกำรศุลกำกรซึ่งเป็นรำยกำรค้ำปกติ และรำยกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์  
ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

 
 
ในส่วนของรำยกำรค้ ำประกันวงเงินกู้โดยกรรมกำรนั้น คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำไม่มี

ควำมจ ำเป็นจะต้องให้กรรมกำรท่ำนใดต้องค้ ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทในนำมส่วนบุคคลอีกต่อไป โดย
ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงิน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1. สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2555 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4306 จำกบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทปี 2556 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวซูซำน เอี่ยม
วณิชชำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4306 จำกบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2557 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวซูซำน เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4306 จำกบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

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

จัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจัดกำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำของลูกค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่ส้ันที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ ำที่สุด โดยลักษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ
หลักคือ บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และบริกำรขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก – หำงลำก 

เดิมก่อนที่ บริษัท จะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (ชื่อเดิม “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิล่ี จ ำกัด”), บริษัท วี พี 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จ ำกัด (“UNI”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเช่นเดียวกัน ต่อมำในปี 2552  VP ได้หยุดกำรประกอบธุรกิจ และปี 2554 
คุณกิตติได้มีกำรขำยหุ้น UNI ทั้งหมดที่ถือครองให้แก่บุคคลภำยนอก ทั้งนี้  VP และ UNI ได้แจ้งหยุดกำรประกอบ
ธุรกิจกับกรมสรรพำกรแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบัญชี ดังนั้น บริษัทที่ยังคง
ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียง
แห่งเดียว  
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อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก UNI ได้แจ้งหยุดกำรประกอบธุรกิจแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555   ทำงผู้สอบบัญชี
จึงพิจำรณำว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 นั้นมิได้รวมงบแสดงฐำนะกำรเงินของ  UNI และ
ส ำหรับงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2555 นั้น ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ UNI ตั้งแต่
งวดวันท่ี 1 มกรำคม 2555-30 กันยำยน 2555 

ส ำหรับงบกำรเงินในปี 2556 จะแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จบริษัทส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2556 เท่ำนั้นจะไม่ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ UNI เนื่องจำกหยุด
ประกอบธุรกิจแล้ว 

 เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วม
ลงทุนในบริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ดังนั้นงบกำรเงินในปี 2557 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ 
วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2557 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ในค ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท จะมุ่งเน้นกำรอธิบำยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) เท่ำนั้น เนื่องจำก  บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ยัง
ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจในปี 2557 อย่ำงไรก็ดี งบกำรเงินรวมของปี 2555 และ 2557 ได้แสดงข้อมูลสรุปไว้ในหัวข้อตำรำง
สรุปงบกำรเงิน 
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ณ สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557  
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2557 2555 2556 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                     

สินทรัพย์หมุนเวียน                     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  6.34 1.75  84.01 15.73  6.34       1.75  57.22     12.44  73.03      13.67  

ลูกหนี้กำรคำ้ 124.18 34.34  93.02 17.42  124.18     34.34  137.32     29.86  93.01      17.41  

ลูกหนี้อื่น 13.50 3.73  12.66 2.37  10.76       2.98  20.00       4.35  12.57        2.35  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 144.02 39.82  189.69 35.53  141.28     39.07  214.54     46.66  178.61      33.44  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     

เงินฝำกที่ติดภำระค้ ำประกนั 58.67 16.22  71.52 13.39  58.67     16.22  59.48     12.94  71.52      13.39  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม -             -    32.66 6.12               -             -                 -              -    32.75        6.13  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -             -    -             -                 -             -                 -              -    12.47        2.33  

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 145.98 40.37  214.80 40.23  145.98     40.37  169.42     36.84  213.68      40.01  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.15 0.32  3.53 0.66  1.15       0.32  0.97       0.21  3.53        0.66  

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 1.51 0.42  1.25 0.23  1.51       0.42  1.38       0.30  1.25        0.23  

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 9.37 2.59  17.73 3.32  12.11       3.35  12.11       2.63  17.73        3.32  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.93      0.26  2.75      0.52  0.93       0.26  1.92       0.42  2.56        0.48  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 217.62    60.18  344.24    64.47  220.36     60.93  245.29     53.34  355.49      66.56  

รวมสินทรัพย์ 361.64  100.00  533.94  100.00  361.64  100.00  459.83  100.00  534.11   100.00  

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2557 2555 2556 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                     

หนี้สินหมุนเวียน                     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 67.80    18.75  82.71    15.49  67.80     18.75  125.37     27.26  82.71      15.49  

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 54.84    15.16  46.24      8.66  54.84     15.16  49.06     10.67  46.24        8.66  

เจ้ำหนี้อ่ืน 20.85      5.76  16.27      3.05  20.85       5.76  24.29       5.28  16.14        3.02  

ส่วนของหนี้สินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน     
 

              

     ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 24.09      6.66  23.57      4.41  24.09       6.66  31.28       6.80  23.57        4.41  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี 3.15      0.87  0.00          -    3.15       0.87  1.17       0.25  0.00        0.00  

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย                  -             -                    -             -                 -             -    1.23       0.27             -               -    

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร 1.89      0.52  3.50      0.66  1.89       0.52  4.11       0.89  3.50        0.66  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 172.60    47.73  172.30    32.27  172.60     47.73  236.52     51.44  172.16      32.23  

หนี้สินไม่หมุนเวียน                     

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 57.51    15.90  28.16      5.27  57.51     15.90  52.96     11.52  28.16        5.27  

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 5.27      1.46  0.00          -    5.27       1.46               -              -               -               -    

ประมำณกำรรื้อถอน                  -             -    0.13      0.02               -             -    0.12       0.03  0.13        0.02  

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 3.18      0.88  2.89      0.54  3.18       0.88  4.02       0.87  2.89        0.54  

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี                  -             -    3.69      0.69  0.10       0.03  1.56       0.34  3.69        0.69  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1.34      0.37  1.56      0.29  1.34       0.37  1.40       0.30  1.56        0.29  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 67.30    18.61  36.43      6.82  67.40     18.64  60.06     13.06  36.43        6.82  
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หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2557 2555 2556 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รวมหนี้สิน 239.91   66.34  208.73   39.09  240.01   66.37  296.58    64.50  208.59     39.05  

ส่วนของผู้ถือหุ้น                     

ทุนเรือนหุ้น                     

ทุนจดทะเบียน 81.25    22.47  105.00    19.67  81.25     22.47  105.00     22.83  105.00      19.66  

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 81.25    22.47  105.00    19.67  81.25     22.47  81.25     17.67  105.00      19.66  

ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ 48.75    13.48  190.92    35.76  48.75     13.48  48.75     10.60  190.92      35.75  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                     

     จัดสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย                  -             -    10.50      1.97               -             -    10.50       2.28  10.50        1.97  

     ยังไม่ได้จัดสรร -8.26 -    2.28  18.93 0.00 -8.36 0.00 22.75 0.00 19.09 0.00 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น                  -             -    -0.14 0.00              -             -                 -              -               -               -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 121.74   33.66  325.21   60.91  121.64   33.63  163.25    35.50  325.52     60.95  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 361.64  100.00  533.94  100.00  361.64  100.00  459.83    100.0  534.11   100.00  
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งบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับงวดปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555, 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2557 2555 2556 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้               
 

    

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 727.56   100.00  915.42   100.00  726.26   100.00  929.25   100.00  915.41    100.00  

ต้นทุนบริกำร 589.03     80.96  753.31     82.29  593.14     81.67  732.26     78.80  753.30      82.29  

ก าไรข้ันต้น 138.53   19.04  162.11   17.71  133.12   18.33  196.99    21.20  162.11     17.71  

รำยได้อ่ืน 1.67       0.23  7.29       0.80  1.59       0.22  6.66       0.72  7.29        0.80  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 36.91       5.07  11.29       1.23  36.91       5.08  29.10       3.13  11.29        1.23  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 71.73       9.86  103.41     11.30  64.96       8.94  87.61       9.43  103.33      11.29  

ก าไรจากการด าเนินงาน 31.56     4.34  54.71     5.98  32.84     4.52  86.94     9.36  54.79      5.99  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 17.36       2.39  18.39       2.01  17.36       2.39  23.15       2.49  18.39        2.01  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 9.48       1.30  10.69       1.17  9.48       1.30  10.37       1.12  10.69        1.17  

ส่วนแบ่งขำดทนุจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วม 0.00          -    0.09       0.01  0.00          -    0.00           -    0.00            -    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4.73     0.65  25.54     2.79  6.01     0.83  53.43     5.75  25.71      2.81  

ภำษีเงินได ้ 2.09       0.29  6.00       0.66  2.94       0.40  11.81       0.32  6.00        0.66  

ก าไรส าหรับปี 2.64       0.36  19.54       2.13  3.07       0.42  41.62       5.43  19.71        2.15  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 3.91   -      3.91                -                 -      

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -1.28    -      -1.28                -                 -      
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หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

2555 2557 2555 2556 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -   1.49                -                   -    

 

1.63   

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส่วนที่เป็นของบริษัท 1.44   0.06   0.01   0.13   0.06   

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หน่วย : หุ้น) 5.00   339.58   267.61   325.00   339.58   
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555, 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพำะกิจกำร 

2555 2557 2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน           

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิก่อนภำษีเงินได ้ 6.01 25.54 6.01 53.43 25.71 

รำยกำรปรับปรุง       
 

  

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 1.20 2.18 1.20 4.84 2.18 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 0.32 0.00 0.32 -    0.00 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 0.14 -0.34 0.14 -0.54 -0.20 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน -0.02 0.77 -0.02 0.15 0.77 

ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน - 0.12 -    0.22 0.12 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรเคลมประกันภัย -0.13 0.00 -0.13 -    0.00 

ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแทนทรัพย์สิน -    0.17 -    -    0.17 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหนำ่ย 10.28 17.05 10.28 13.40 17.05 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตัดจ่ำย 0.19 0.13 0.19 0.13 0.13 

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 0.72 0.97 0.72 0.83 0.97 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -1.28 0.09 -    -    0.00 

ดอกเบี้ยรับ -1.32 -0.97 -1.15 -1.20 -0.97 

ดอกเบี้ยจ่ำย 9.48 10.69 9.48 10.37 10.69 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์ด ำเนินงำน 25.59 56.43 27.03 81.64 56.64 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น -59.13 49.71 -57.75 -26.41 49.81 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้   0.00 -    -    0.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.79 -0.56 0.79 -0.99 -0.37 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 28.15 -10.17 27.88 -2.15 -10.31 

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร 0.25 -0.61 0.25 2.23 -0.61 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.33 -    -    -    - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -    0.17 0.33 0.06 168,48  

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน -4.02 94.96 -1.46 54.39 95.33 

เงินสดรับดอกเบี้ย 1.29 1.06 1.12 1.24 1.06 

เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน -    -0.06 -    -    -0.06 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ -8.21 -9.87 -8.19 -9.11 -9.87 



                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 83 

หน่วย : ล้านบาท 

งบรวม งบเฉพำะกิจกำร 

2555 2557 2555 2556 2557 

เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน -10.94 86.09 -8.53 46.51 86.46 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
 

  

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 2.43 -    -    -    -    

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 2.50 -    1.51 -    -    

เงินสดจ่ำยจำกกำรสญูเสียอ ำนำจในกำรควบคุม -0.13 -    -    -    -    

เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถำวร -17.93 -68.00 -17.93 -7.30 -66.88 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -0.08 -2.66 -0.08 -0.06 -2.66 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 0.55 1.99 0.55 1.29 1.99 

เงินสดจ่ำยเงินลงทุนในบรษิัทร่วม -    -32.75 -    -    -32.75 

เงินสดรับจำกกำรเคลมประกันภัย 0.46 -    0.46 -    -    

เงินสดจ่ำยเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -    -    -    -    -12.47 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกนั -3.18 -12.04 -3.18 -0.81 -12.04 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -15.37 -113.45 -18.66 -6.88 -124.80 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
 

0.00 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน -17.77 -42.66 -17.77 57.57 -42.66 

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร  -2.95 -1.17 -2.95 -7.25 -1.17 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -1.99 -    -1.99 -    0.00 

เงินสดจ่ำยหนี้สินภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -17.35 -30.75 -17.35 -28.89 -30.75 

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 80.00 164.65 80.00 -    164.65 

เงินสดจ่ำยจำกกำรลดทุน -1.50 -    -    -    -    

เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย-หนี้สินภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -4.93 -4.75 -4.93 -6.57 -4.75 

เงินสดจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย -4.75 -6.18 -4.75 -3.62 -6.18 

เงินสดจ่ำยเงินปันผล -    -25.00 -    -    -25.00 

เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 28.75 54.15 30.25 11.24 54.15 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2.44 26.79 3.05 50.87 15.82 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นป ี 3.91 57.22 3.29 6.34 57.22 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 6.34 84.01 6.34 57.22 73.03 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบรวม งบเฉพำะกิจกำร 

2555 2557 2555 2556 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  
   อัตรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) 0.83 1.10 0.82 0.91 1.04 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.76 1.03 0.76 0.82 0.96 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) - 0.42 - 0.05 0.23 0.42 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลกูหนี้กำรคำ้(เท่ำ) 7.24 9.94 7.23 6.91 7.49 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.72 36.20 49.81 52.12 48.06 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้กำรค้ำ (เทำ่) 13.05 15.81 13.14 14.10 15.81 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.59 22.77 27.40 25.54 22.77 
วงจรเงินสด (วัน) 22.13 13.43 22.41 26.58 25.28 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

     อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 19.04 17.71 18.33 21.20 17.71 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 4.34 5.98 4.52 9.36 5.99 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) - 157.36 -25.98 53.50 157.81 
อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 0.36 2.12 0.42 4.45 2.14 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.24 8.00 3.83 29.22 8.07 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

     อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 0.88 3.93 1.03 10.13 3.97 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 11.46 19.05 11.85 34.89 19.19 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 2.44 1.86 2.45 2.28 1.86 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

     อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ ) 1.97 0.64 1.97 1.82 0.64 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย ( เท่ำ ) 0.19 9.35 0.44 5.73 9.39 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน (เท่ำ) - 0.84 - 0.21 1.07 0.85 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (เท่ำ) - - - 0.36 1.01 
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เอกสำรแนบ 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แตง่ตัง้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์  จ ำกัด โดยมี นำงสำววรรณำ 
เมลืองนนท์ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์  จ ำกดั และ ต ำแหน่งที่ปรกึษำด้ำนบัญชี ระบบ
บัญชี และภำษีอำกร บริษัท ที่ปรึกษำ กฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกัด ซึง่มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและ
ตรวจสอบภำยในกว่ำ 20   ปี ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัตขิองผู้
ด ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้ตรวจสอบภำยในแล้ว ว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดงักล่ำวได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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เอกสำรแนบ 2-1 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
โดยเฉพำะ โดยมีนำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร และ
นำงกนกพร ยงใจยุทธ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมี นำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชัย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 ส ำหรับปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน       
7 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกครั้ง และสำมำรถสรุปสำระส ำคัญของงำนท่ีปฏิบัติ
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ของบริษัท ว่ำมีกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่ออนุมัติงบกำรเงินดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษัท มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญครบถ้วน 

2. สอบทำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลอื่นๆ มีควำมสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
ว่ำ รำยกำรเกี่ยวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
สำระส ำคัญ เพื่อควำมโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ 
บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีใช้บังคับกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำมกฎหมำยที่ส ำคัญ 

4. สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผล โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอ รวมถึง
กำรประเมินควำมเส่ียง กิจกรรมกำรควบคุม ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน ไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคัญ 

5. พิจำรณำ เสนอแต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำเสนอ
ค่ำตอบแทนในปี 2557 รวมทั้งเข้ำประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ำยตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำ
ร่วม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด มีควำมเป็นอิสระและมี 
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เอกสำรแนบ 2-2 

 
ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงเงินของบริษัท ให้มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้และมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส ำคัญครบถ้วน 

6. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 2557 โดยวิธีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประเมินสรุปว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์
ดีมำก 

โดยสรุปภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถว้นตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
 
 

 
     
       (นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิด) 
               ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 2-3 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดูแลกิจกำรบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำรก ำกับดูแลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี  มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  งบกำรเงินได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงระมัดระวัง  รวมถึงจัดให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้เชื่อมั่นอย่ำงมี
เหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน  กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบกำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำร
ด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ  รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นรำยกำรจริงทำงกำรค้ำ
อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่ำงสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  และได้รำยงำน
ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  2557 และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษัท 
  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่
น่ำพอใจ และสำมำรถให้ควำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

           
 
 
 

 

                                               
 
           (นำยกร  ทัพพะรังสี)                                                                    (นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล) 
    ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท                                                         ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 2-4 

 
 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

“บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บรษิทัขอ
รบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้  

(2) บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
ดงักล่าว  

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และ
บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย  

 
  “ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้อง  

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้บั
รองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
 
                ช่ือ      ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ  
 
     1. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต  
 

 
    กรรมการ  

 
.........................................  

     2. นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม 
 

    กรรมการ  .........................................  

     ผูร้บัมอบอ านาจ  
 
            ช่ือ      ต าแหน่ง            ลายมือช่ือ  

 
     1. นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม     กรรมการ  ............................................  
 
      



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยกร  ทัพพะรังสี  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 

70 ปริญญำตรี สำขำ
อุตสำหกรรม  
มหำวิทยำลัยคล๊ำก รัฐแมต
ซำซูเซสต์ สหรัฐอเมริกำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 
Director Certification 
Program (DCP)  รุ่น197  
ปี 2557 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 

ปัจจุบัน 
 

2541 - ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

 
 

ประธำนบริหำร 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

นำยกสมำคมฯ 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บจก. โคเรีย พำวเวอร์-เอ็กซ์  
 
 
บจก. กรุงเทพ  ซินธิติกส์ 
 
สมำคมมิตรภำพไทย-จีน 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพเชื้อเพลิง 
 
ผลิตยำงสังเครำะห ์
 
 

2 นำยพงศ์พันธ์  คงก ำเหนิด 
-ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 

54 ปริญญำโท  พัฒนำ
เศรษฐกิจ     
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร ์
ปริญญำตรี  ธุรกิจ
กำรเกษตร     
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2554-2555 
 
 
 

2546-2554 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/

กรรมกำรอิสระ 
 

Assistant 
Managing 
Director 

 
Chief Financial 

Officer 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 
กำรประปำนครหลวง 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ให้เช่ำแบบสัญญำเช่ำซื้อและ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน 
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยสมชำย  ชำญพัฒนำ
กร 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

61 ปริญญำตรี   กำรตลำด     
Hong Kong University 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program รุ่น103  ปี 2556 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 

2538-2541 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
Managing 
Director 
 
Insurance 
Manager 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บจก. กัวลำบำงกอก 
 
 
บจก. คอสโมออยล์  

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ส่งออก เคมีภัณฑ์ สินค้ำ
อุปโภคบริโภค 
 
ให้เช่ำคลังน้ ำมันและสถำนี
บริกำร 
 

4 นำงกนกพร  ยงใจยุทธ 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

45 ปริญญำโท Finance and 
Marketing      
Drexel University , USA 
ปริญญำตรี  กำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่นที่ 103 ปี 
2556 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2545 – ปัจจุบัน 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
Operation 
Manager 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
 
บจก. เพอร์นอต ริคำร์ด 
(ประเทศไทย)  

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
 
น ำเข้ำและจ ำหนำ่ยสุรำ 

5 นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

49 ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ      
มหำวิทยำลัย อัสสัมชัน 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103  ปี 2556 

41.19% -ไม่มี- 2539– ปัจจุบัน 
 
 
 

2552– 2555 
 

กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
กรรมกำร 

 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิ
สติกส ์
 
บจก.วีพี อินเตอร์เนช่ันแนล 
โลจิสติก (ประเทศไทย) 

ประกอบกิจกำรขนส่ง 
และขนถ่ำยสินค้ำทั้ง ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนส่งระหวำ่ง
ประเทศ 



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 3 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Director Certification 
Program (DCP)  รุ่น197  
ปี 2557 

 
2537-2552 

 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 
บจก. เอ็นซีแอล   เอเจนซี่ 

 
ประกอบกิจกำรขนส่ง 
และขนถ่ำยสินค้ำทั้งภำยใน
และตำ่งประเทศ 

6 นำยสุขสันต์  กิตติภัทรพงษ ์
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

49 ปวส.ช่ำงยนต ์
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 

1.19% -ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2549 – 2554 

กรรมกำร /รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิ
สติกส ์
 
บจก. เพชรสุรำษฎร์ เทรด
ดิ้ง 

ประกอบกิจกำรขนส่ง 
และขนถ่ำยสินค้ำทั้ง ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
บริกำรขนส่งสินค้ำทัว่ประเทศ 

7 นำยวัญเทนันท์  เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

46 ปวส.สถำบันเทคโนโลยีรำช
มงคล วิทยำเขตบพิตรพิมุข 
(มหำเมฆ ) 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 

0.95% -ไม่มี- 2539. - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

กรรมกำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล โลจิสติกส ์
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
 

8 นำงสำวเนติรดั  สังข์งำม 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

48 ปริญญำตรี  กำรบญัชี 
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 
 
 

0.95% -ไม่มี- 2550-ปัจจุบัน 
 
 
 

2539-2550 

กรรมกำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
ผู้จัดกำรฝำ่ยบัญชี
และกำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซี่ 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 4 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9 นำงสำวพรทิพย์  แซ่ลิ้ม 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

32 ปริญญำตรี ศลิปศำสตร์   
มหำวิทยำลัยสยำม 
 

0.95% -ไม่มี- 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 
 

2550 - 2556 

กรรมกำร/ รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
 
Marketing 
Manager 
 
 
 
Marketing 
Manager 

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์
 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล  โลจิสติกส ์

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ทั้ง ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

10 นำยชำญวุฒิ วรรณโภสพ 
-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
และบญัชี 

36 ปริญญำโท
MS.MANAGEMENT  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
ปริญญำตรี  
BBA.ACCOUNTING      
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555 – ปัจจุบัน 
 
 
 

 
2551 - 2555 

 
 

2548 - 2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชี 

 
 

 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน 

 
ผู้จัดกำรฝำ่ยบัญช ี

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล โลจิสติกส ์
 
 
 
บมจ.ไทยเอทำนอล      
พำวเวอร ์
 
บจก.รวมนครก่อสร้ำง 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ และโดยสำรคน ทั้ง
ทำงบก น้ ำ อำกำศ ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
 
ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ (เอ
ทำนอล) 
 
รับเหมำก่อสร้ำง (อำคำร
โครงกำรต่ำงๆ) 

11 น.ส. รัชนี เหล่ำสำครชัย 
- เลขำนุกำรบริษัท 
 

41 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ 
มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557-ปัจจุบัน 
 
 

เลขำนุกำรบริษัท 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนช่ันแนล โลจิสติกส ์
 

ประกอบกิจกำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ และโดยสำรคน ทั้ง
ทำงบก น้ ำ อำกำศ ภำยในและ



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อาย ุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

. 
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
English for Business, 
Sydney Australia 
Company Secretary 
Program CSP รุ่น 
60/2014) 

 
 
2554 - 2557 

 
 

2546 - 2552 

 
 

เลขำนุกำร
ผู้บริหำร 

 
เลขำนุกำร
ผู้บริหำร 

 

 
 
บจ. ญำฟริโร่ (ประเทศไทย)  
 
 
Pacific Worldwide 
Transport Ltd. 
 

ต่ำงประเทศ 
 
ขำยปลีกนำฬึกำและ
เครื่องประดับ 
 
ตัวแทนส่งสินคำ้ระหว่ำง
ประเทศ 

 



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 6 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนช่ัน
แนล โลจิสติกส์ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

 
บจ. ทรำนส์ออฟชอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด   

บจ. กรุงเทพ  
ซินธิติกส ์

 

บจ. โคเรีย พำวเวอร์-
เอ็กซ์ 

 

บจ. กัวลำ 
บำงกอก 

 

บจ. วีพี อินเตอร์
เนช่ันแนล โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) 
 

1. นำยกร                       ทัพพะรังสี C, II   C, I CEO, I   
2. นำยพงศ์พันธ์             คงก ำเหนิด AC, II       
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร AC, II     I  
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ AC, II       
5. นำยกิตติ  พัวถำวรสกลุ CEO, I, III I I    I 
6. นำยสุขสันต ์ กิตติภัทรพงษ์ M, I,III       
7. นำยวัญเทนันท ์ เตชะมรกต M, I,III       
8. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม M, I,III I      
9. นำงสำวพรทิพย์          แซ่ลิ้ม M, I,III       
10. นำยชำญวุฒิ              วรรณโภสพ M       
 
หมำยเหตุ  C = ประธำนกรรมกำร     AC = กรรมกำรตรวจสอบ     CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร     M = ผู้บริหำร      I= กรรมกำร     II= กรรมกำรอิสระ     III= กรรมกำรบริหำร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 7 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแกก่รรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทที่คณะกรรมกำรต้องกำรทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องสม่ ำเสมอ รวมถึง
กำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงในข้อก ำหนดกฎหมำยที่มีนัยส ำคัญแก่คณะกรรมกำร 

2. จัดประชมุผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ 

3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ดูแลให้มีกำรเปดิเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับบริษัทตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 

5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรเรื่องอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 



                                                                     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 5 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  

รายช่ือกรรมการ 
บมจ. เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิ
สติกส์ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

 
บจ. ทรำนส์ออฟชอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด   

1. นำยกร                       ทัพพะรังสี C, II   
2. นำยพงศ์พันธ์             คงก ำเหนิด AC, II   
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร AC, II   
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ AC, II   
5. นำยกิตติ  พัวถำวรสกลุ CEO, I, III I I 
6. นำยสุขสันต ์ กิตติภัทรพงษ์ M, I,III   
7. นำยวัญเทนันท ์ เตชะมรกต M, I,III   
8. นำงสำวเนติรดั สังข์งำม M, I,III I  
9. นำงสำวพรทิพย์          แซ่ลิ้ม M, I,III   
10. นำย CHENG CHEE OOI  I  
11. นำย ALVIN LIM SIEN YONG   I 

 
หมำยเหตุ  C = ประธำนกรรมกำร     AC = กรรมกำรตรวจสอบ     CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร     M = ผู้บริหำร       
I= กรรมกำร     II= กรรมกำรอิสระ     III= กรรมกำรบริหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 7 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

-ไม่มี  -  
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