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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
กลุม่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์    

ครบวงจร (Logistics Provider Solution) โดยบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งแก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก , ทำงทะเล 
และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), 
กำรขนส่งสินค้ำแบบจำกประตูสู่ประตู (Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร (Custom Broker),     
กำรให้บริกำรจัดหำตู้ ขนส่งสินค้ำ (SOC) และกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก  บริษัทเร่ิมด ำเนิน
กิจกำรตัง้แต่ปี 2539  บริษัทแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    
เมื่อปี 2557 ปัจจบุนับริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมัน่คงมำกวำ่ 19 ปี มีทนุจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท ทนุช ำระแล้ว 
105 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 
 
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

  
วิสยัทศัน์ 

บริษัทก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรเป็นผู้ น ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็น
ทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

ภำรกิจ 

ภำรกิจของบริษัท ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญและให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พร้อมทัง้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มี
ประสทิธิภำพทัว่โลก 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้แก่  กำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพและสร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำให้มำกที่สดุ 

กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

บริษัทได้จดัเตรียมบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำร
ได้อยำ่งครอบคลมุตัง้แตก่ำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีขนสง่ที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำร
ให้ลกูค้ำสำมำรถขนสง่ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใต้ต้นทนุท่ีต ่ำที่สดุ รวมถึงมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตร
ในตำ่งประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่งๆ ได้ทัว่โลก 

 

 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

2 
 

 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กลุ่มบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) ก่อตัง้ขึน้โดยคุณกิตติ พัวถำวรสกุล   
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ โดยกลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิลี่ จ ำกดั”) ก่อตัง้ในปี 2537, บริษัท วี พี อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จ ำกัด (“UNI”) เพื่อเป็นกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกลุม่บริษัทและขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ในปี 2552  
VP จึงได้เร่ิมหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงำนซึ่งเป็นผู้ ก่อตัง้ UNI ได้ขำยหุ้ น UNI ให้แก่คุณกิตติ       
พัวถำวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัท ซึ่งต่อมำคุณกิตติ  พัวถำวรสกุล ได้มีกำรขำยหุ้ น UNI ให้แก่
บคุคลภำยนอกทัง้หมด แต่ UNI ยงัคงใช้สถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทและยงัต้องพึ่งพำบริษัท 
ในด้ำนเอกสำรตำ่ง ๆ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรด้ำนบญัชีและกำรเงิน อยำ่งไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI ได้หยดุกำร
ประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยดุกำรประกอบธุรกิจกบักรมสรรพำกรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยู่ระหว่ำง
กำรรอช ำระบัญชี ดงันัน้ บริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล      
โลจิสติกส์ จ ำกัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแห่งเดียวบริษัทเร่ิมต้นให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 
2537 ซึง่ด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) โดยเร่ิมจำกกำรเป็น  
ผู้ ให้บริกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกำ และ
ขยำยสู่เส้นทำงในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 2539 และปี 2543 ตำมล ำดบั นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัทมีกำร
เติบโตอยำ่งตอ่เนื่องและสำมำรถให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศได้ทัง้แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และ
แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ 
นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจรับจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทยงัได้มีกำรลงทนุ
ในธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ            
โดยเร่ิมต้นท่ีเส้นทำงในภำคใต้ และขยำยไปในเส้นทำงภำคตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

 ในช่วงปลำยปี2557 บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นของ บริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ในประเทศสงิคโปร์เพื่อ
เป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงักลุ่มธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกับท่อขุดเจำะน ำ้มันดิบและรองรับกำรขยำยตลำดสู่กลุ่ม
ประเทศอำเซียน อีกทัง้บริษัทยงัคงขยำยต่อเนื่องโดยกำรตัง้สำขำที่ประเทศสงิคโปร์ ภำยใต้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั เพื่อให้บรรลถุึงเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร  

ในช่วงต้นปี 2558 บริษัทได้เปิดให้บริกำรจดัสง่สนิค้ำทำงเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจำกทำ่เรือระนอง
ประเทศไทยไปยงัท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ซึ่งเป็นเส้นทำงเดินเรือสำยใหม่ แต่ปัจจุบนับริษัทได้หยดุให้บริกำร 
ในสว่นนีแ้ล้ว  
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ส าหรับพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี ้

ปี 2556     มิถนุำยน - ด ำเนินกำรแปรสภำพบริษัทเป็นมหำชน และเปลีย่นช่ือจำก  “บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด” เป็น “ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์       
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)”  เพื่อน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 105.00 ล้ำนบำท และเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของ
หุ้ นสำมัญจำกหุ้ นละ 10.00 บำทเป็นหุ้ นละ 0.25 บำทซึ่งท ำให้จ ำนวนหุ้ น
สำมญัที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึน้จำก 8,125,000 หุ้นเป็น 420,000,000 หุ้น  

ปี 2557 มกรำคม - เร่ิมให้บริกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรคลงัสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยปัจจุบันมี
คลังสินค้ำที่ให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด 
(ปัจจบุนัไมไ่ด้มีกำรให้บริกำรแล้ว) 

 สงิหำคม       -     ตัง้ส ำนกังำนสำขำที่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 

 พฤศจิกำยน  -    บริษัท ได้ก่อตัง้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นสำขำของ
บริษัทในประเทศ สงิคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ 
โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ ทัง้นีบ้ริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่น 100% ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 

 ธันวำคม      -   เข้ำซื อ้หุ้ นของบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติก ส์ จ ำกัด    ซึ่ งคิด เป็น
สดัส่วน  22.2% ของจ ำนวนหุ้ นจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,000,000 ดอลลำร์
สงิคโปร์    ในรำคำรวมประมำณ 33,080,000 บำท ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศสิงค์โปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ ทัง้นี ้
เป็นกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจกำรขนส่งด้ำนระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัท่อขดุเจำะน ำ้มนัดิบ และรองรับกำรขยำยตลำดสูก่ลุม่ประเทศ
อำเซียน 

ปี 2558    กมุภำพนัธ์ - ขยำยธุรกิจขนสง่ในประเทศโดยกำรซือ้หวัลำกเพิ่มจ ำนวน 15 หวั รวมบริษัทมี
จ ำนวนหวัลำกทัง้หมด 65 หวัลำก และ 98 หำงลำก  

 มีนำคม - เร่ิมให้บริกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือแบบตู้ คอนเทนเนอร์ครบวงจรจำกท่ำเรือ
ระนองประเทศไทยไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์ 
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 กรกฎำคม      -    หยดุให้บริกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองประเทศไทยไปยงัท่ำเรือ
ยำ่งกุ้งประเทศเมยีนมำร์ ซึง่ไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีนยัยะส ำคญัตอ่กำรประกอบ
ธุรกิจหลกัของบริษัท 

 พฤศจิกำยน  -     คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติเห็นชอบอนุมตัิให้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
ทัง้จ ำนวน ของบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ในประเทศสิงคโปร์     
ที่บริษัทถืออยู่ในสดัสว่น  22.2% ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทัง้หมด
จ ำนวน 1,000,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ ให้แก่ Mr.Alvin Lim Sien Yong ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นเดิม เนื่องจำกบริษัทร่วมมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนในงวด 9 เดือน 
จนท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้ นติดลบ โดยจ ำหน่ำยไปในรำคำรวม 10,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สหรัฐ ซึ่งมีผลขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจ ำนวน 990,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สหรัฐ หรือประมำณ 32.59 ล้ำนบำท   

         ธนัวำคม -  ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-
W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) ในอตัรำ 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่  

- เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเป็น 140.00 ล้ำนบำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 
บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ NCL-W1   
 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้
 
 

 

 
 
*ผู้ ถือหุ้นอื่นบจก. ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

 ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 Mr.Alvin Lim Sien Yong 333,334 33.34 
2 Mr. Pang Boon Phui 222.222 22.22 
3 Mr. Chung Ngen Thai 222.222 22.22 
4 บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 222.222 22.22 

 รวม 1,000,000 100.00 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 

บจก. ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์* 

100% 22.2% 

บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสตกิส์ 
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1.5  โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

ณ วนัที่ 24 ธนัวำคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทำ่กบั 140.00 ล้ำนบำท มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 
มีทนุจดทะเบียนทีเ่รียกช ำระแล้ว  105.00 ล้ำนบำท  โดยโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทสำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

 
 
1.6  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คณุกิตติ 
พวัถำวรสกุล จะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่วจึงได้ท ำสญัญำกบับริษัทว่ำจะไม่ประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท ซึง่ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและให้บริกำรขนสง่
ในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนำคต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท 
หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และ
เป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหำกผู้
ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักลำ่วในอนำคต จะพิจำรณำให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจกำรนัน้ๆ  ซึ่งสญัญำนีม้ีผล
ผกูพนัจนกว่ำคณุกิตติ พวัถำวรสกุลรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท และไม่มี
ทำ่นใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของบริษัท 

สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ 

ช่ือสญัญำ :  สญัญำห้ำมประกอบธุรกิจแขง่ขนั 

วนัท่ีท ำสญัญำ :  28 สงิหำคม 2557 

คูส่ญัญำระหวำ่ง :  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ  

 

 

 

ครอบครัวพวัถำวรสกลุ บจก. ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี        กลุม่ผู้บริหำร 

 

50.53%  31.60%  13.88%  

ประชำชนทัว่ไป 

3.99%  
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เง่ือนไข และสำระส ำคญั   :  ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท รวมทัง้จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ 
อนัเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำร
หรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทยอ่ย(ถ้ำมี)  

:   ผู้ ถือหุ้นใหญ่รับทรำบวำ่ข้อสญัญำนีม้ีผลผกูพนัรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องตำม ประกำศ    
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

:   หำกผู้ ถือหุ้นใหญ่กระท ำผดิหรือไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใดๆ ซึง่ท ำให้บริษัทฯได้รับ
ควำมเสยีหำยหรือเสยีโอกำสทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะต้องช ำระคำ่ปรับให้แก่บริษัทฯใน
อตัรำ 100,000 บำทตอ่วนั หำกควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้มีมลูคำ่สงูกวำ่ 100,000 บำท ให้
บริษัทฯโดยกรรมกำรอิสระสำมำรถเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ด ำเนินกำรเรียกร้อง
คำ่เสยีหำยเพิ่มเติมตำมกฏหมำยได้ 

:   สญัญำมีผลบงัคบัใช้นบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำ จนกวำ่ผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถงึผู้ที่เก่ียวข้อง
จะถือหุ้นรวมกนัต ำ่กวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไมม่ี
ทำ่นใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของบริษัทฯ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั(มหำชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริกำร
จดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทุนที่ต ่ำที่สดุ  โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตำมลกัษณะกำรให้บริกำร
สำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุม่บริษัทได้ดงันี ้
 

รายได้ 
2556 2557 2558 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการให้บริการ 
      

1.   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
      

1.1.  ทำงเรือ 798.09 85.27 774.88 83.97 952.82 88.14 

1.2.  ทำงอำกำศ 12.21 1.30 13.22 1.44 11.65 1.08 

1.3. บริกำรอ่ืน ๆ 1.07 0.11 2.08 0.23 0.42 0.04 
     รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

811.38 86.69 790.18 85.64 964.89 89.26 
2.   การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลาก-
หางลาก 

117.87 12.59 125.24 13.57 109.73 10.15 

รวมรายได้จากการให้บริการ 929.25 99.29 915.42 99.21 1,074.62 99.41 

รายได้อื่น1) 6.66 0.71 7.29 0.79 6.41 0.59 

รายได้รวม 935.91 100.00 922.71 100.00 1,081.03 100.00 
หมำยเหต ุ  1)   รำยได้อ่ืนได้แก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ และรำยได้คำ่เชำ่ เป็นต้น 

ลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทแบง่ได้เป็น 2 กลุม่หลกั คือ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและ
กำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจดักำรให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
จำกจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยงัจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศซึ่งครอบคลมุทกุเส้นทำงกำรค้ำหลกัทัว่โลก และกำรเป็นผู้บริหำรจดักำรกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก
ประเทศต่ำง ๆ มำสูจ่ดุขนถ่ำยสนิค้ำเข้ำประเทศ ซึ่งบริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ทัง้ทำงทะเลและทำง
อำกำศ โดยบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรจดักำรขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเอง แต่จะจดัหำ
ระวำงเรือหรือเคร่ืองบินรวมทัง้ตู้คอนเทนเนอร์จำกผู้ประกอบกำรขนส่งอนัได้แก่ บริษัทเรือหรือสำยกำรบิน
เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้มีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในประเทศตำ่ง ๆ เพื่อให้ 
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สำมำรถให้บริกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกท่ำเรือหรือสนำมบินในต่ำงประเทศไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่อยู่
ภำยในประเทศตำ่ง ๆ  นัน้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วนบัเป็นรำยได้หลกัของบริษัท โดย
ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดกำรขนสง่สินค้ำระหว่ำงประเทศเท่ำกับ 790.18 
ล้ำนบำท และ 964.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 85.64  ร้อยละ และร้อยละ 89.26   
ของรำยได้รวมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

 กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบริษัทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ได้ดงันี  ้  

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

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

 กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้ คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับ
กลุ่มลกูค้ำที่มีสินค้ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำย
เดียวได้ โดยบริษัทจะให้บริกำรรับสินค้ำจำกลกูค้ำแต่ละรำยมำรวมกันและจัดสรรพืน้ที่ใน
กำรบรรจุเข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึง่บริษัทจะค ำนวณพืน้ที่และจดัวำงสนิค้ำให้เหมำะสม
กบัลกัษณะของสนิค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สนิค้ำของลกูค้ำแตล่ะรำยที่
มีควำมแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่ำงปลอดภัย, ส่งได้ตำม
ก ำหนด และอยูภ่ำยใต้ต้นทนุท่ีดีที่สดุส ำหรับลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำสว่นใหญ่
จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำเช่นเดียวกับบริษัท จึง
สำมำรถด ำเนินกำรเร่ืองเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรได้เอง 

 กำรให้บริกำรจัดหำตู้ คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำ (Ship Own Container : SOC) โดยทำง
บริษัทฯจะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์เปล่ำให้กับลกูค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจุสินค้ำ
ของตนเองโดยไมต้่องรอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไมม่ีตู้คอนเทนเนอร์
ไว้บริกำรลกูค้ำ บริษัทฯ ก็จะเข้ำไปจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้บริกำรตู้
คอนเทนเนอร์ในกำรบรรจสุนิค้ำ  

1.2) กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำ
ในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทนุที่สงูกว่ำจึง
เหมำะส ำหรับกำรขนสง่สนิค้ำที่มีอำยใุนกำรเก็บรักษำสัน้หรือต้องกำรรักษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและ 
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ผลไม้, สินค้ำที่มูลค่ำสูงหรือต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัญมณีและทองค ำ รวมทัง้สินค้ำที่
ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรจดัสง่ซึง่มีน ำ้หนักและปริมำณไมม่ำกนกั เช่น เอกสำรและสิง่ตีพิมพ์ตำ่ง ๆ 
ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศนี ้บริษัทจะให้บริกำร
จดัหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร, จดักำรด้ำนเอกสำรพิธีกำรศลุกำกร 
รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ปัจจุบันบริษัทสำมำรถให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำง
อำกำศรวมแล้วกวำ่ 180 ประเทศเช่นเดียวกนั     

1.3) บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทมีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำร
เป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวต้องอำศยัผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 

 
 
 
 ปัจจบุนั บริษัทมีส ำนกังำนท่ีให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ได้แก่ที่ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัทในกรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ นอกจำกนี ้ ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้
ลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั และร่วมลงทนุในบริษัทร่วม คือ บริษัท ทรำนส์
ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั  ซึง่ทัง้สองบริษัทให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิค์โปร์ ไปสูย่งั
จดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่งๆ โดยมเีป้ำหมำยหลกัคือ ทวีปอเมริกำ ทวีปเอเซีย และทวีปยโุรป 
2)  การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทเร่ิมให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกใน

ปี 2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแกล่กูค้ำที่ใช้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศกับบริษัทอยูแ่ล้ว 
และยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบขนส่งของบริษัท เพื่อ
ให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรเคลือ่นย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกอีกด้วย 
ปัจจบุนับริษัทมีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงรถส ำหรับตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขนสินค้ำจ ำนวน 
98 หำง โดยหำงลำกของบริษัทมีทัง้แบบก้ำงปลำซึง่ออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้ คอนเทนเนอร์ และแบบพืน้เรียบที่
สำมำรถใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์หรือวำงสินค้ำโดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศของ
บริษัทนีม้ีเส้นทำงให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลติสนิค้ำไปยงัจดุขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมสง่ออกจำกประเทศ และจำก
จดุขนถ่ำยสนิค้ำในกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศมำสูโ่รงงำนหรือจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำร 

 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอยำ่งหน้ำจอระบบ Log Freight 
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       เคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศตำมที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมี            

จดุให้บริกำรรับขนสง่สนิค้ำในประเทศ ดงันี ้

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนสง่ทัง้
ระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล โดยกำรขนสง่ระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั
ได้แก่ กำรรับสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟใน
เขตจงัหวดัเดียวกนั หรือน ำไปส่งที่ท่ำเรือในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรือภูเก็ต ส ำหรับกำรขนส่งระยะ
ทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ได้แก่ กำรขนสง่สนิค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนี
ไปยงักรุงเทพฯ หรือจงัหวดัอื่น ๆ และรับสนิค้ำจำกจงัหวดัปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลบัมำ
สง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้ 

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

 จุดบริการอื่นๆ : นอกจำกจดุให้บริกำรทัง้ 2 แห่งดงักลำ่วนีแ้ล้ว ภำยในปี  2559 บริษัทยงัมีแผน
ที่จะเปิดจดุให้บริกำรรับสง่สนิค้ำอีก 2 แหง่ ได้แก่ จดุให้บริกำรท่ีจงัหวดัสงขลำ เพื่อให้บริกำรรับสง่
สินค้ำในเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำเรือสงขลำหรือท่ำเรือปีนงั และจุดให้บริกำรที่
จงัหวดัอดุรธำนี เพื่อให้บริกำรรับสง่สนิค้ำในเส้นทำงระหวำ่งทำ่เรือแหลมฉบงัและจงัหวดัอดุรธำนี   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหน้ำจอ GPS 
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สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL 

 

 
 

2.2  การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขนั 

 กำรมีบคุลำกรที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญ และมุง่มัน่ในกำรให้บริกำร 
กำรให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ    

ตำ่ง ๆ ท่ีบงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศตำ่งๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมี
ข้อบงัคบัที่แตกต่ำงกัน ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจ
จัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยมีพนักงำนที่ได้รับใบอนุญำตเพื่อเป็น
ผู้ช ำนำญกำรศลุกำกรประจ ำบริษัทถึง 2 คนคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อจะได้
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้
เพื่อให้ลกูค้ำของบริษัทมัน่ใจได้ว่ำ จะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องและ
สำมำรถรับหรือสง่สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัที่จะก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยในภำยหลงั 

นอกจำกบคุลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดงักลำ่วแล้ว พนกังำนของบริษัทยงั
เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยกุำรท ำงำนเฉลี่ยใน
บริษัทไมต่ ่ำกวำ่ 5 ปี จึงสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงได้ เช่น กำรแนะน ำ
ช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปริมำณกำรสง่ออกน้อย หรือกำรจดัเรียงสนิค้ำจำกลกูค้ำหลำย ๆ รำย 
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ให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกนัอย่ำงเหมำะสมโดยใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งจะเป็นกำรช่วย
ลดต้นทนุกำรขนสง่ให้แก่ลกูค้ำได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสริมและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบแล้ว 
บริษัทยงัมุง่เน้นกำรปลกูฝังคำ่นิยมในกำรท ำงำนให้แก่พนกังำนวำ่ จะต้องมีควำมมุง่มัน่และจริงใจต่อ
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ  ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนดงักลำ่วนบัเป็นปัจจยัส ำคญัที่ท ำให้
บริษัทสำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดีแก่ลกูค้ำ
ของบริษัทเสมอมำ  

 กำรพฒันำคณุภำพในกำรให้บริกำร 
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกต้นทุน

ด้ำนโลจิสติกส์นัน้นบัเป็นต้นทนุท่ีส ำคญัอยำ่งหนึ่งของลกูค้ำ บริษัทจึงมุง่มัน่ในกำรพฒันำขัน้ตอนกำร
ให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ บริษัทได้พัฒนำระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมูล
ลกูค้ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำงๆ ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรน ำเข้ำ-สง่ออก โดยใช้ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุ 
สง่ผลให้บริษัทสำมำรถจดัท ำใบตรำสง่ (Bill of Lading) และ ใบสัง่ปลอ่ยสินค้ำ (Delivery Order) ซึ่ง
เป็นเอกสำรส ำคญัที่ต้องน ำไปใช้ในกำรออกสินค้ำได้ภำยใน 1 วนั นอกจำกนี ้พนกังำนของบริษัทยงั
สำมำรถตรวจสอบสถำนะของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรให้แกล่กูค้ำโดยผำ่นระบบอินทรำเน็ต
ซึ่งเช่ือมโยงกับเครือข่ำยส่วนกลำง จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนสถำนที่
ท ำงำน 

ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนัน้ บริษัทได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เข้ำมำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถได้แบบแบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้
บริษัทสำมำรถวำงแผนเส้นทำงกำรขนสง่และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิค้ำของลกูค้ำได้ 

 กำรให้บริกำรท่ีครบวงจร 

บริษัทมุง่มัน่ในกำรน ำเสนอบริกำรท่ีหลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ได้อย่ำงครอบคลมุให้มำกที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเร่ิมตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำใน 
กำรวำงแผนและจดัหำวิธีกำรขนสง่ที่เหมำะสมกบัลกัษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำ รวมถึง
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศต่ำงๆ, กำรจัดหำและจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน
ภำยใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, กำรด ำเนินกำรบรรจุสินค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภัยและใช้พืน้ที่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ, กำรจดักำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำลกูค้ำ
สำมำรถส่งออกหรือรับสินค้ำได้ตำมก ำหนด  และท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับ
พันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำยสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดย
บริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึง่สำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ครอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทัว่โลก 
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 กำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

จำกกำรท่ีบริษัทมีกำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกวำ่ 19 ปี 
ส่งผลให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่งรำยย่อยในประเทศที่จะ
มอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของตน โดยผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่มีข้อจ ำกัดด้ำน
ขอบเขตกำรให้บริกำรนัน้ สำมำรถน ำเสนอบริกำรท่ีหลำกหลำยครอบคลมุให้แก่ลกูค้ำของตนเองมำก
ขึน้โดยผ่ำนกำรใช้บริกำรของบริษัท สง่ผลให้ปัจจุบนับริษัทเป็นเสมือนศนูย์กลำงของกำรรวบรวมกำร
จดัสง่สินค้ำ (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ซึ่งส ำหรับบริษัท
แล้ว ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกลุ่มนีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่ รับงำนจำกลกูค้ำรำย
ยอ่ยที่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศมำสง่ตอ่ให้แก่บริษัทนัน่เอง  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมุ่งแสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนสง่ใน
ประเทศต่ำงๆ เพื่อที่จะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ต่ำงประเทศ (Agent) ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทำงธุรกิจในลักษณะดังกล่ำวกว่ำ 80 รำยใน 30 
ประเทศ ซึ่งท ำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ตัง้แตต้่นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำยปลำยทำงใน
ตำ่งประเทศได้ครอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทัว่โลก นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทยงัช่วยให้
ข้อมลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำ่งๆ เพื่อให้บริษัทสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำ
ได้ และบริษัทยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรเป็นผู้ รับติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ
ของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกด้วย 

 ศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ 

นับตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัทสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรให้บริกำรทัง้แก่คู่ค้ำและ
พนัธมิตรทำงกำรค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมำโดยตลอด ท ำให้บริษัทมีกำรเติบโตและขยำย
ฐำนลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรที่บริษัทมีปริมำณกำรขนส่งอย่ำงสม ่ำเสมอนัน้ ส่งผลให้บริษั ท
สำมำรถเจรจำกบัคู่ค้ำต่ำง ๆ เช่น สำยเรือและสำยกำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจดัส่งสินค้ำลงเรือหรือ
เคร่ืองบินให้เป็นไปตำมที่ลกูค้ำต้องกำร และยงัสำมำรถเจรจำต่อรองเพื่อบริหำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่ง
นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรได้ นอกจำกนี ้กำรท่ีบริษัทมีพนัธมิตรทำงธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ยงั
สง่ผลให้บริษัทสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรบริหำรต้นทุนในกำรให้บริกำรในประเทศต่ำงๆ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุอีกด้วย 

กำรวำงกลยทุธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักลำ่วข้ำงต้น บำงกรณีอำจไมเ่ป็นไปเป้ำหมำยที่บริษัทฯก ำหนด
ไว้ เนื่องจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึง่เป็นต้นทนุกำรขนสง่ ข้อก ำหนด
และนโยบำยที่ถกูก ำหนดขึน้ใหม่ อนัเก่ียวข้องตอ่กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯๆ เป็นต้น แตท่ัง้นี ้หำก
กรณีเกิดปัญหำทำงบริษัทฯจะรีบด ำเนินกำรแก้ไขร่วมกบัลกูค้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินต่อไป 
ท้ำยที่สดุ หำกบริษัทฯเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรในธุรกิจไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย บริษัทฯก็จะต้องพิจำรณำ
ถึงกำรตดัสินใจที่จะหยดุหรือด ำเนินกำรในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อจ ำกดัขอบเขตควำมเสยีหำยให้อยู่
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ในวงจ ำกดั ดงัเช่น กรณีกำรหยดุให้บริกำรขนสง่สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปเมียนมำร์ ที่บริษัทฯได้ลงทนุ
ในเดือนมีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ และหยุดด ำเนินกำร เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ในกรณีดังกล่ำว 
บริษัทฯต้องประสบปัญหำจำกควำมไมแ่น่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสนิค้ำออกจำก
ทำ่เรือและกำรตรวจเช็คตู้สนิค้ำ ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของบริษัทฯท่ีจะท ำ
ให้กำรขนสง่สนิค้ำในจดุนีเ้ป็นศนูย์กลำงกำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 

2.2.2 ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจได้ดงันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรือและทำงอำกำศ โดยกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำยของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คอื 

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

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

 
ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจนีไ้ด้แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ที่เป็น
โรงงำนผลิตสินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ ค้ำและผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trader, Distributor) ที่มีกำรขนส่ง
สนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผู้ ค้ำข้ำว,  ยำงพำรำ, ผู้จดัจ ำหนำ่ยเคร่ืองดื่ม, 
ผู้ ค้ำวสัดกุ่อสร้ำง เป็นต้น 

  
ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำของบริษัทนัน้กระจำยอยู่ในกลุม่ธุรกิจต่ำงๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย 

ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
เช่นเดียวกนักบับริษัท สง่ผลให้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดเป็นสดัสว่นมำกกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้
จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปี โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในสดัสว่นเกินกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสดัสว่นรำยได้จำกลูกค้ำดงักลำ่วเท่ำกบัร้อยละ 
14.36 และร้อยละ 14.37 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2557 และ ปี 2558 ตำมล ำดบั 
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2.2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทใช้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงตรง
ได้แก่กำรติดต่อกบัลกูค้ำโดยตรงผำ่นทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของ
บริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีกำรแบ่งสว่นงำนออกเป็น 3 สว่นตำมกลุม่ของลกูค้ำเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมข่ำวสำร
และน ำเสนอบริกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มให้ได้มำกที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกร (FF), แผนกให้บริกำรขนสง่
และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสนิค้ำทำงบก (Truck) 

 

 โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทัง้ทำงโทรศพัท์และ
กำรนดัหมำยเข้ำพบเพื่อน ำเสนอบริกำร  

กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทำงอ้อมจำกกำรแนะน ำของลกูค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรกบักลุม่
บริษัท และจำกกำรแนะน ำของพันธมิตรทำงกำรค้ำของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเย่นต์ของบริษัทซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ โดยเอเย่นต์เหลำ่นีจ้ะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนใน
กำรบริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุม่บริษัท และในทำงกลบักันก็จะแนะน ำหรือ
มอบหมำยให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ดแูลลกูค้ำของเอเย่นต์ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย 
ปัจจุบันบริษัทมีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ในทั่วโลก ซึ่งกำร
แนะน ำลกูค้ำใหมข่องเอเย่นต์เหลำ่นีน้บัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยที่ส ำคญัอีกช่องทำงหนึง่ของกลุม่บริษัท  

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

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

  อตุสำหกรรมกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศโดยรวมในปี 2558อยู่ในสภำวะที่ชะลอตวัและถดถอย โดย
เห็นได้จำกในช่วงไตรมำสแรก และไตรมำสสองของปี 2558 ที่มีกำรชะลอตวัลง และในช่วงไตรมำสสำมของ
ปี 2558 ต่อเนื่องถึงไตรมำสสี่ของปี 2558 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีแนวโน้มที่ชะลอตวัและถอถอยลง
อย่ำงต่อเนื่อง จำกภำวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่ชะลอตวัลง แต่อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำไตรมำสแรกของปี 2559 
น่ำจะมีกำรฟื้นตวัขึน้ได้จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆของรัฐบำลที่เร่ิมจะเห็นผลได้ชัดเจนขึน้ในปี 
2559 และภำวะเศรษฐกิจโลกที่นำ่จะปรับตวัดีขึน้ 

 

 แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส์  
 ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะนับตัง้แต่ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เป็นครัง้แรกในปี 2548  และยงัคงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถเติบโตอยำ่งต่อเนื่องในอนำคต โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจำกทัง้
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

http://www.nclthailand.com/
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 ภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนโลจิสติกส์โดยมีกำรก ำหนด “แผนยุทธศำสตร์กำร
พฒันำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่ในแผนฉบบัลำ่สดุประกอบด้วย 3 ภำรกิจหลกั ได้แก่ 1.
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ ประกอบกำร (Supply Chain Enhancement) 2. กำรยกระดับ
ประสทิธิภำพระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. กำรพฒันำ
ปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แขง่ขนัให้แก่ประเทศและบรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศูนย์กระจำยสินค้ำออกสู่ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำรขยำยตวัของ
ควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวในภมูิภำคต่ำง ๆ ที่สง่ผลให้
เกิดกำรค้ำกำรลงทนุมำกขึน้ ยอ่มสง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ด้วย 

 ภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์มำกขึน้ เห็นได้จำกกำรที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นประมำณร้อยละ 13 ของ GDP ในปี 
2557 นับเป็นโอกำสของผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่จะน ำเสนอบริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ที่มี
ประสทิธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนท ำเลที่ตัง้ซึง่อยูศ่นูย์กลำงของภมูิภำคและมีพืน้ท่ีติดชำยฝ่ังทะเลคอ่นข้ำงมำกโดย
มีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศเพื่อนบ้ำน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว กมัพชูำ และมำเลเซีย และมีจงัหวดั
ที่สำมำรถติดตอ่กบัประเทศเพื่อนบ้ำนได้ถึง 30 จงัหวดั รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยงัประเทศข้ำงเคียง เช่น 
เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย สง่ผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยยงั
สำมำรถขยำยขอบขำ่ยกำรให้บริกำรได้อีกมำก 

 ศูนย์กลำงกิจกรรมกำรค้ำของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจำกกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมำสู่กลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุม่ประเทศในเอเชีย เนื่องจำกกลุม่
ประเทศดงักล่ำวมีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึน้และมีก ำลงซือ้ของประชำกรเพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นโอกำสให้
ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ำกำรลงทนุไปสูเ่ขตกำรค้ำใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรท่ีประเทศไทยมีควำม
ได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้ ยงัสง่ผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จำกกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประ เทศใน
ภมูิภำคโดยใช้เส้นทำงผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกด้วย  

 กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ และธุรกิจบริกำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 จะสง่ผลให้เกิดควำม
ต้องกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำและทรัพยำกรตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศในภมูิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตวัอยำ่งมำก  
ประกอบกับแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ำนกำรคมนำคมขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใต้กรอบ AEC   
ยอ่มเป็นปัจจยัที่จะช่วยสง่เสริมให้ธุรกรรมด้ำนโลจิสติกส์เติบโตได้มำกยิ่งขึน้ 

 
ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทนัน้ จำกข้อมลู

จ ำนวนสมำชิกของสมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทยพบว่ำมีทัง้สิน้ 1,099รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 
875 รำย, ภำคตะวนัออก 58 รำย, ภำคเหนือ 50 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 รำย และภำคใต้ 86 
รำย โดยผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยที่มีกำรให้บริกำรรับจดักำรขนสง่แบบไมเ่ต็มตู้  
(LCL) หรือมีกำรให้บริกำรเพียงบำงอยำ่ง ผู้ประกอบกำรเหลำ่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่
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รับงำนจำกลูกค้ำรำยย่อยที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศมำส่งต่อให้แก่บริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แ ข่ง ส่วน
ผู้ ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำใกล้เคียงกับของบริษัทนัน้มีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมำณ 10 
รำย อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรประเมินว่ำ กำรแข่งขนัระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยด้วยกันนัน้ยังคงไม่รุนแรงนัก 
เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกส์นัน้มีขนำดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง ผู้ประกอบกำร 
 
ทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแข่งขนัเพื่อเสนอบริกำรให้แก่ลกูค้ำและในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือ
กนัเพื่อให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำของตนด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำตนิัน้ ผู้บริหำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึน้ภำยหลงัจำกกำรเปิดเสรีสำขำบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ AEC ประกอบกับกำรที่ประเทศไทย
ตัง้เป้ำหมำยเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภำคนัน้ จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำ
แข่งขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นให้
ชำวตำ่งชำติสำมำรถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70  อยำ่งไรก็ดี ผู้บริหำรของบริษัทเช่ือมัน่ว่ำ 
ผู้ประกอบกำรไทยยังคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมเช่ียวชำญด้ำนระบบขนส่งและโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรที่จะบริหำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภำพที่สุด 
ดงันัน้ หำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำตต้ิองกำรท่ีจะเข้ำมำมีสว่นแบง่ในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็นำ่จะเข้ำมำใน
รูปแบบของกำรร่วมทุนหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกับผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรท่ีตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญที่
พร้อมน ำเสนอทำงเลือกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคู่ค้ำ ส่งผลให้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถรักษำควำมเป็น
ผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตู้คอนเทน
เนอร์ที่บริษัทเป็นผู้ส่งออก-น ำเข้ำกับปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือแหลม
ฉบงั พบว่ำ บริษัทมีสว่นแบง่กำรตลำดของกำรเป็นผู้ ให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล 
ดงันี ้ 

                                  หน่วย: TEU 

รายละเอียด 2556 2557 2558 

ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ทำ่เรือ1) 7,421,194 8,119,274 8,359,455 

ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่บริษัทให้บริกำร 2) 27,929 32,091 43,831 
สว่นแบง่ตลำด (ร้อยละ) 0.38 0.39 0.52 

ที่มำ : 1) กรมทำ่เรือ   2)ข้อมลูจำกบริษัท   

ธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกและส่วนใหญ่มี
ขนำดเล็ก โดยจำกข้อมูลของกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ สิน้สุด 31 กรกฎำคม 2557 ทั่วประเทศมีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรขนสง่ด้วยรถบรรทกุส ำหรับกำรรับจ้ำง รวมทัง้สิน้ 17,409  รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 5,041 
รำย, ภำคตะวนัออก 2,081 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,776 รำย, ภำคเหนือ 2,551 รำย, ภำคตะวนัตก 1,882 
รำย และภำคใต้ 1,078 รำย 
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 ปัจจุบัน บริษัทมีรถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 65 คัน และหำงลำกจ ำนวน 98 หำง โดยกลุ่มลูกค้ำและจุด
ให้บริกำรหลกัของบริษัทนัน้อยูท่ี่ จ.สรุำษฏร์ธำนี ซึง่ผู้บริหำรประเมินว่ำในเขตภำคใต้นัน้ มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มี
ศักยภำพในกำรแข่งขันกับบริษัทเป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คัน 
อย่ำงไรก็ดี ศกัยภำพกำรแข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยู่กับคณุภำพในกำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดัหำ
พนกังำนขบัรถที่มีมำตรฐำน ดงันัน้ กำรมีจ ำนวนรถเพื่อให้บริกำรมำกจึงมิใช่ปัจจัยชีว้ดัว่ำจะสำมำรถได้รับงำนจำก
ลกูค้ำแตอ่ยำ่งใด 
 

ภำวะกำรแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ด้วยรถบรรทุกหวัลำกนัน้ ผู้บริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนกัโดยจะมี
กำรแข่งขนักนัเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกนัผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยก็สำมำรถเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกนั
ได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับงำนที่เกินกว่ำควำมสำมำรถที่ตนจะให้บริกำรได้ ก็จะมีกำรติดต่อหำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Subcontract) ส ำหรับกำรให้บริกำรของบริษัทก็เช่นเดียวกัน โดย
ปัจจบุนับริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรประมำณ 10 รำย  

จำกกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพกำร
ให้บริกำร และควำมใส่ใจในกำรพฒันำมำตรฐำนพนักงำนขบัรถของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดฝึกอบรมและ
สร้ำงมำตรกำรจูงใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำให้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำมีศกัยภำพเพียงพอในกำรแขง่ขนั
และกำรขยำยธุรกิจตอ่ไปในอนำคต  

นอกจำกนี ้บริษัทยังอำศัยข้อได้เปรียบจำกกำรที่เป็นผู้ ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ท ำให้
สำมำรถน ำเสนอบริกำรต่อเนื่องซึ่งเช่ือมโยงทัง้กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรขนส่ง
ภำยในประเทศในลกัษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งท ำให้ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรที่หลำกหลำยด้ำนโลจิสติกส์
ได้จำกบริษัทเพียงแหง่เดียว 

ทัง้นี ้จำกภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดงัที่กลำ่วข้ำงต้น แม้บริษัทฯ จะได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 ไม่ดีนกั แต่อยำ่งไรก็ดีในสว่นของธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ก็ยังคงมีผลประกอบกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หำกไม่ได้รับผลกระทบจำกท่ำเรือระนอง อีกทัง้ธุรกิจในกลุ่ม            
โลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในทกุๆปี ซึ่งนบัเป็นโอกำสอนัดีของบริษัทฯในอนำคตที่จะสร้ำง
ผลประกอบกำรท่ีดีได้  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ แต่มีกฎหมำยหลำย
ฉบับที่เก่ียวข้องกับแต่ละกิจกรรมของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ , 
พระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548, 
พระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522, 
พระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญัญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบญัญตัิกำรเดินเรือในนำ่นน ำ้
ไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบญัญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 เป็นต้น ส ำหรับกฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำร
ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทมีดงันี ้
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พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  
พระรำชบญัญัติรับขนของทำงทะเลคือพระรำชบญัญัติที่ใช้บงัคบัแก่กำรขนสง่ทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน

รำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแหง่หนึง่นอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่วก ำหนดให้ผู้ขนสง่ไมต้่องรับผิด
ในกรณีที่เกิดกำรสญูหำย เสียหำย หรือส่งมอบล่ำช้ำ อันเป็นผลมำจำกเหตุสดุวิสยั , อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, กำร
สงครำม หรือเหตอุื่นใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบญัญตัินี ้ซึง่หมำยควำมรวมถงึกำรไมต้่องรับผิดในกรณีที่
ควำมเสยีหำยเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ของ หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง  

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

กฎหมำยแพง่เป็นกฎหมำยเอกชนวำ่ด้วยเร่ืองสทิธิ หน้ำที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหวำ่งเอกชนตอ่เอกชน สว่น
กฎหมำยพำณิชย์คือกฎหมำยวำ่ด้วยสทิธิและหน้ำทีข่องบคุคล อนัเป็นกฎหมำยทีเ่ก่ียวกบักำรเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
โดยวำงระเบยีบเก่ียวพนัทำงกำรค้ำหรือธุรกิจระหวำ่งบคุคล ส ำหรับในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 
 
ของบริษัทนัน้ กฎหมำยดงักลำ่วก ำหนดให้บริษัทต้องรับผิดในกรณีที่สนิค้ำเกิดกำรสญูหำยหรือบบุสลำย หรือสง่มอบ
ลำ่ช้ำ เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วำ่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง หรือเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ (ดู
รำยละเอียดได้ในมำตรำที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรให้บริกำรรับขนสง่ในประเทศของบริษัทนัน้ บริษัทได้กำรซือ้ประกนัภยั
สนิค้ำที่รับขนสง่, ประกนัภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้  

ในสว่นของกำรให้บริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทได้รับมอบอ ำนำจจำกลกูค้ำให้เป็นตวัแทนในกำรท ำพิธี
กำรศลุกำกรนัน้ ตำมกฎหมำยดงักลำ่วระบไุว้วำ่ กำรท ำตำมกรอบหนงัสอืมอบอ ำนำจที่ได้รับ บริษัทมิต้องรับผิดเป็น
กำรสว่นตวัตอ่บคุคลภำยนอก เนือ่งจำกบริษัทอยูใ่นฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผู้มอบอ ำนำจให้บริษัทยอ่มเป็นผู้มีควำม
ผกูพนัตอ่บคุคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยทีต่วัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแหง่กำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ในตำมมำตรำที่ 820) 

2.3 การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศบริษัทจะต้องจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำก
ผู้ประกอบกำรขนสง่เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ และมีกำรประสำนงำนกับพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยใน
กำรให้บริกำร โดยแหลง่ที่มำของบริกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน 
คำ่ระวำงเรือหรือเคร่ืองบินนัน้นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึ่งคิด

เป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 80-85 ของต้นทุนกำรให้บริกำรจัดกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศของบริษัท โดย
บริษัทมีกำรจดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำรในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมำณ
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ร้อยละ 70-75 ของต้นทุนค่ำระวำงรวม  ซึ่งต้นทุนดังกล่ำวจะมีกำรจ่ำยช ำระให้แก่ผู้ ประกอบกำรขนส่ง
โดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบริษัทมีกำรจดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำรขนสง่รวม
แล้วกวำ่ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรท่ีบริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ จึงสำมำรถเจรจำ
กบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 – 30 วนั  

ส ำหรับในบำงกรณีที่บริษัทจะต้องให้บริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ บริษัทจะ
ประสำนงำนกบัเอเยน่ต์ซึง่เป็นพนัธมิตรในประเทศตำ่ง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยด ำเนินกำรให้ ดงันัน้ ต้นทนุค่ำระวำง
ในสว่นของกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศที่มีกำรให้บริกำรโดยใช้เอเย่นต์นัน้ จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงิน
ตำ่งประเทศ โดยเอเย่นต์จะเรียกเก็บคำ่ระวำงและค่ำบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรท่ีบริษัทใช้บริกำรเอเย่นต์ใน
กำรช่วยจัดกำรกำรขนส่งดงักลำ่ว ซึ่งต้นทนุค่ำระวำงที่มีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศนัน้คิดเป็น
สดัสว่นประมำณร้อยละ 20-25 ของต้นทนุคำ่ระวำงรวมของบริษัท 

 
 เอเยน่ต์ (Agent) 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดกำรขนส่งสินค้ำจำก
ทำ่เรือในตำ่งประเทศไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศต่ำงๆ บริษัทจะประสำนงำนกบัเอเย่นต์ซึ่งเป็น
พนัธมิตรทำงกำรค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดงักล่ำว โดยเอเย่นต์ของบริษัทนัน้
ได้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำร
จดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่ตนดแูลให้แก่บริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บค่ำบริกำรให้แก่บริษัทในกรณีที่
ลกูค้ำของบริษัทระบใุห้มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรท่ีปลำยทำงในตำ่งประเทศ ปัจจุบนับริษัทมีกำรจดัท ำบนัทึก
ข้อตกลงทำงธุรกิจกบัเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพร้อมช่วยดูแลกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำของบริษัทใน
เขตประเทศต่ำงๆ กว่ำ 180 ประเทศทัว่โลก ในกำรจ่ำยช ำระต้นทุนค่ำระวำงรวมทัง้ต้นทุนค่ำบริกำรของ
เอเยน่ต์เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ  
 
ธุรกิจขนส่งในประเทศ 
 ในกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศนัน้ ปัจจบุนับริษัทมีกำรให้บริกำรโดยใช้รถบรรทกุหวัลำกและหำง
ลำกจ ำนวน 65 หัว และ 98 หำง โดยต้นทุนหลกัในกำรให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ค่ำน ำ้มัน คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 30-35 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ รองลงมำได้แก่ ค่ำขนสง่ ซึง่ได้แก่ ต้นทนุ
กำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนสง่รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสดัสว่นประมำณ
ร้อยละ 10-30 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ และต้นทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้งพนกังำนขบัรถ คิด
เป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 15-35 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ  
 ทัง้นี ้บริษัทมีแหลง่ที่มำของกำรจดัหำรถบรรทกุและต้นทนุกำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ดงันี  ้
 รถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก 
 บริษัทมีกำรจดัหำรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซือ้รถใหมจ่ำกตวัแทนจ ำหนำ่ยของ
ผู้ผลติรถบรรทกุโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลสีซิ่ง อีซูซุ จ ำกดั และบริษัท ดำยนุ ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นกำรซือ้รถทีเ่คยผำ่นกำรใช้งำนมำแล้วนัน้ บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
สภำพรถและอำยกุำรใช้งำนก่อนตดัสนิใจซือ้ ทัง้นี ้ รถบรรทกุหวัลำกของบริษัททกุคนัมีกำรท ำประกนัภยัชัน้ 
1 และประกนัภยัสนิค้ำที่รับขนสง่ ซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 
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น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 ในสว่นของกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้  
บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรกับลูกค้ำโดยก ำหนดเป็นขัน้บันไดซึ่งแปรผันตำมระดับรำคำน ำ้มัน  
อย่ำงไรก็ดี รำคำน ำ้มนัดีเซลนัน้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของกระทรวงพลงังำน จึงมีควำมผนัผวนของระดบั
รำคำคอ่นข้ำงต ่ำโดยในปี 2558 ที่ผำ่นมำ รำคำน ำ้มนัดีเซลจะอยูท่ี่ช่วงรำคำประมำณ 20-30 บำทตอ่ลติรมำ
โดยตลอด  
 ผู้ประกอบกำรรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก (Sub-Contract) 
 ต้นทุนกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้
จำกกำรที่ในบำงช่วงเวลำรถของบริษัทไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรแก่ลูกค้ำหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง 
บริษัทจะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Sub-
contract) โดยปัจจุบนับริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ประมำณ 10 รำย  

 ทัง้นี ้ เนื่องจำกบริษัทมคีูค้่ำและพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่หลำกหลำย สง่ผลให้บริษัทไมม่กีำรพึง่พงิคู่
ค้ำรำยใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของต้นทนุกำรให้บริกำรในแตล่ะปี ส ำหรับใน ปี 2557 และ 2558 
บริษัทไมม่ีกำรใช้บริกำรจำกคูค้่ำรำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทนุกำรให้บริกำรรวม 

 
2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบริษัทนัน้ ไมม่ีขัน้ตอนกำรท ำงำนใดที่สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำก-หำงลำกของ
บริษัทนัน้ อยูภ่ำยใต้กฎหมำยวำ่ด้วยกำรขนสง่ทำงบก ซึง่ก ำหนดไว้วำ่ รถที่จะน ำมำตอ่อำยทุะเบียนและเสยี
ภำษีต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับอนญุำต เพื่อรับใบรับรอง
กำรตรวจสภำพรถซึง่เป็นเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนหรือตอ่อำยทุะเบียนและเสยีภำษี โดยในกำร 
ตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำรตรวจประสิทธิภำพล้อ, ระบบไฟ, ระดับควำมดังของเสียง, สภำพ
ทั่วไป, ระบบเคร่ืองยนต์ และมลภำวะจำกไอเสียรถยนต์ เช่น ควันด ำ, ปริมำณคำร์บอนมอนอกไซด์, 
ไฮโดรคำร์บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสำรพิษอนภุำค ซึง่ที่ผำ่นมำ รถบรรทกุของบริษัทสำมำรถผำ่นกำร
ตรวจสภำพรถและได้รับกำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทกุปีมำโดยตลอด  
 

2.5 งานที่ยงัมไิด้ส่งมอบ 
- ไมม่ี  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง                     

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

3.1  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ในกำรให้บริกำรลูกค้ำในเขตต่ำงประเทศนัน้ บริษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจ

จัดกำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ตำ่งประเทศ (Agent) รวมถึงกำรรับคำ่บริกำรจำกลกูค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทนุคำ่บริกำรตำ่งๆ ในตำ่งประเทศ 
เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำงเคร่ืองบิน, ค่ำขนสง่หรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น   ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีรำยรับและรำยจ่ำยเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีกำรใช้บริกำรเอเย่นต์ใน
ต่ำงประเทศดงักลำ่ว โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกบั 247.52 ล้ำนบำท 
และ 230.16   ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.04 และร้อยละ 21.41 ตำมล ำดบั และมีต้นทนุค่ำบริกำรท่ีเป็น
สกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกบั เท่ำกบั 133.75 ล้ำนบำท และ 207.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.75 และ
ร้อยละ 22.57 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น ในกรณีที่อตัรำแลกเปลี่ยนระหวำ่งสกุล
เงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศมีควำมผนัผวนมำก จะส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อรำยได้และ
อตัรำก ำไรของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีท ำกำรบนัทึกบญัชีกบัวนัที่ท ำกำรแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบำทมีควำมแตกต่ำงกนัเป็นอยำ่งมำก 
โดยบริษัทมีรำยได้และต้นทุนค่ำบริกำรจำกต่ำงประเทศเป็นเงินสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐเป็นหลกั  คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 99 ของรำยได้และต้นทนุคำ่บริกำรตำ่งประเทศของบริษัท  

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นดงักลำ่ว ผู้บริหำรของบริษัทได้มีกำร
ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นอยำ่งใกล้ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอตัรำแลกเปลีย่น
สกุลเงินต่ำง ๆ และมีกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรเปิดบญัชีเงินฝำกสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  และบริษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไปตำม
นโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2557  โดยบริษัทมีวงเงินซือ้ขำย
เงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด 

3.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 
 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่

บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเง่ือนไขใน
พิธีกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ลกูค้ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อยำ่งถกูต้อง
และสำมำรถรับหรือสง่สนิค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ต้องอำศยัพนกังำนขบัรถที่มี
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงต่อกำรขำด
แคลนบคุลำกรหำกบริษัทมีกำรขยำยงำนหรือมีพนกังำนลำออกแล้วบริษัทยงัไมส่ำมำรถหำบคุลำกรทดแทนได้ทนั 
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บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบคุลำกรดงักลำ่วเป็นอย่ำงดี จึงได้ให้ควำมส ำคญักำรพฒันำและจงูใจให้
ท ำงำนกบับริษัท โดยบริษัทมีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้คำ่ตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำนในแต่ละสำยงำน  ดงันัน้ บริษัทจึงมีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำนในสว่นงำนที่ส ำคญั   
ตอ่กำรประกอบธุรกิจที่ต ่ำ โดยมีอำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรม
ศลุกำกร (FF) และแผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) ไมต่ ่ำกว่ำ 5 ปี และมีอำยงุำน
เฉลีย่ของพนกังำนระดบัผู้บริหำรไมต่ ่ำวำ่ 20 ปี  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็น
ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรต่ำงๆ ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและ
กำรน ำเข้ำ-สง่ออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนะกำร
จดัสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรให้บริกำรลกูค้ำและยงั
ช่วยลดจ ำนวนบคุคลำกรที่ต้องใช้ในขัน้ตอนกำรท ำงำนตำ่ง ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทนัน้กระจำยอยู่ ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ทัง้ธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตรและ

ภำคอตุสำหกรรม รวมถึงกลุม่ผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกนักบับริษัท สง่ผลให้บริษัทไมม่ีกำรพึง่พิงลกูค้ำรำย
ใดเป็นสดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแต่ละปี โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีกำร
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำในสดัส่วนเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพียง 1  รำย โดยมีสดัสว่นรำยได้จำก
ลูกค้ำดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 14.36 และร้อยละ14.37 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในปี 2557 และ ปี 2558 
ตำมล ำดบั 
 อยำ่งไรก็ดี ลกูค้ำรำยใหญ่รำยดงักลำ่วเป็นลกูค้ำประจ ำที่มีกำรตดิตอ่กนัมำเป็นระยะเวลำกวำ่ 5 ปีและมี
ควำมสมัพนัธ์ที่ดตีอ่กนัอยำ่งตอ่เนื่อง ประกอบกบักำรที่บริษัทมีกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรอยำ่งมีประสทิธิภำพ
และมีขอบเขตกำรให้บริกำรอยำ่งครบวงจร สง่ผลให้ลกูค้ำรำยใหญ่ดงักลำ่วมกีำรใช้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ของ
บริษัทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทเช่ือมัน่วำ่จะยงัคงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำประจ ำของบริษัทตอ่ไป 
อยำ่งไรก็ดี บริษัทได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่ โดยบริษัทมีนโยบำยในกำร
ขยำยลกูค้ำใหมเ่พื่อกระจำยฐำนลกูค้ำของบริษัท และยงัเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรให้บริกำรตำ่งๆ 
ของบริษัทอีกด้วย 

3.4   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่ต้องเก่ียวข้องกบักฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่

บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศตำ่งๆ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเสีย่งหำกมีกำรเปลีย่นแปลง
กฎระเบียบต่ำงๆ และบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ ก็อำจส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถจัดกำรส่งสินค้ำได้ตำม
ข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร รวมถึงอำจเกิดควำมเสยีหำยจำกคำ่ปรับตำ่งๆ ได้  

อยำ่งไรก็ดี บริษัทได้จดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ
ไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ โดยบริษัทมีกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบใน
กำรศกึษำข้อมลูและติดตำมกำรบงัคบัใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศตำ่ง  ๆ ทัง้จำกกำรติดตำม
ขำ่วสำร ติดตอ่หนว่ยงำนรำชกำร รวมทัง้กำรรวบรวมข้อมลูจำกผู้ประกอบกำรซึง่เป็นคูค้่ำของบริษัทในตำ่งประเทศ  
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เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงำนที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ ในบริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและ
กฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงำนในบริษัทได้รับข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและ
เพียงพอตอ่ให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำให้สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องตำ่ง  ๆ ได้ ทัง้นี ้ในอดีตที่ผำ่นมำบริษัท
ไมเ่คยถกูฟ้องร้องหรือเรียกคำ่เสยีหำยจำกกำรท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องตำ่งๆ  

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ในปี 2558 จะมีกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุม่ธุรกิจ
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นสำขำที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ  
70 โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2556 ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่จะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึน้โดยเฉพำะ
บริษัทต่ำงชำติที่มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทนัสมยักว่ำ รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจรมำกกว่ำ ซึ่งอำจ
สง่ผลให้กำรแขง่ขนัในธุรกิจมีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้และท ำให้บริษัทอำจต้องสญูเสยีรำยได้ไป 

อย่ำงไรก็ดี แม้กำรเปิดประชำคมอำเซียนนัน้จะส่งผลให้มีผู้ ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำเพิ่มขึน้ แต่ใ น
ขณะเดียวกนักำรเปิดประชำคมอำเซียนดงักลำ่วก็สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำง ๆ 
ซึง่สง่ผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มขึน้อยำ่งมำกเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงนบัเป็น
โอกำสของผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมำกขึน้
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทมีกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
ให้บริกำร เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำให้ได้ครบวงจรมำกที่สดุ ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรท่ีเตรียมควำมพร้อมในกำรหำพนัธมิตร
ในประเทศต่ำงๆ เพื่อสร้ำงเครือขำ่ยกำรให้บริกำรให้สำมำรถเช่ือมโยงกนัได้ทัว่ทกุทวีปแล้วนัน้ สง่ผลให้บริษัทเ ช่ือมัน่
วำ่ ถึงแม้กำรแขง่ขนัจะรุนแรงขึน้ในอนำคต บริษัทก็จะยงัคงสำมำรถรักษำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัได้  

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

50.53 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  และคุณกิตติ   พัวถำวรสกุลยังเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทด้วย จึงท ำให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่ว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำร
จดักำรและควบคมุคะแนนเสยีงในกำรลงมติที่ส ำคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่ำ่ในเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติ
ในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ำ
ร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง อำจจะไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุกำรบริหำรของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ได้  

อยำ่งไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 5 
ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน โดยแตล่ะคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อยำ่งชดัเจน ท ำให้
ระบบกำรท ำงำนของบริษัทมีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
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ของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 9 ท่ำน และมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งแต่ละท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้
สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจในกำรน ำเสนอ
เร่ืองตำ่งๆที่จะพิจำรณำเข้ำสูก่ำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจำกนัน้แล้ว กลุม่บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณี
ที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกบั กรรมกำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้บคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง โดยบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีอ ำนำจอนุมตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้ๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอนั
อำจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 

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

2555 ในรำคำหุ้นละ 40 บำท จ ำนวนรวม 1,500,000 หุ้น(รำคำพำร์ 10 บำท) หรือเทำ่กบัรำคำหุ้นละ 1.00 บำท 
จ ำนวนรวม 60,000,000 หุ้น (รำคำพำร์ 0.25 บำท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ซึง่ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คงเหลอืถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.88 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท 

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

4.1  ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน อำคำร และสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 
กลุม่บริษัทมีที่ดิน อำคำร และสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 94.30 ล้ำน บำท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงส ำนักงำน บมจ. 
NCL เลขที่ 56/9,10,15 ซ.สมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
- อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 
- สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 

 
 
 
 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 
 
 

46.68 
9.19 
22.91 

 
 
 
 
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนอง
เพื่อค ำ้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี   
ตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงินกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
วงเงินรวม 420 ล้ำนบำท 

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงจุดบริกำรสำขำ      
สรุำษฎร์ฯ บมจ. NCL เลขที่ 2/2-4 ถ.ตำปี
เจริญ  ต.ทำ่ข้ำม อ.พนุพิน จ.สรุำษฎร์ธำนี 
 -      ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
- อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 
 
 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 
 

 
 
 

10.79 
4.41 

 

 
 
 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงจุดบริกำรถนน
พระรำม 2 
สว่นปรับปรุงที่ดินเช่ำถนนพระรำม 2 
91/4 หมู่ที่2 ต.นำโคก อ.เมืองสมทุรสำคร 
จ.สมทุรสำคร 
- ส ำนกังำน 
- สว่นปรับปรุงอำคำร 

 
 
 
 
เช่ำ 
เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 
 

 
- 

0.13 
0.19 

 
 
 
 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

รวม 94.30  
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ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีกำรท ำประกันควำมเสี่ยงภยัทรัพย์สินที่อำจจะเกิดขึน้กับทรัพย์สินของกลุม่บริษัท ได้แก่ 

เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนกังำนต่ำงๆ ทุนประกนัภยั 13 ล้ำนบำท โดยประกันภยันี ้
คุ้มครองควำมสญูเสยี/เสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิท่ีเอำประกนัภยัเป็นผลโดยตรงจำกควำมเสีย่งภยัทกุชนิดที่เกิดจำกสำเหตุ
ปัจจยัภำยนอก อำทิเช่น อคัคีภยั ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจำกน ำ้(ไม่รวมน ำ้ท่วม) ภยัยวดยำนพำหนะ ภยัจำกควนั 
ภยัอำกำศยำนและอบุตัิเหตจุำกปัจจยัภำยนอกอื่นๆที่มิได้ระบยุกเว้นในกรมธรรม์ 
ยำนพำหนะ 

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญช ี
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. รถบรรทกุ 
- รถบรรทกุหวัลำก 

 
- หำงลำก 

 
65 

 

98 

 

107.77 

 

32.29 

 
เป็นเจ้ำของจ ำนวน 20 คนั มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 45 คนั 
เป็นเจ้ำของจ ำนวน 42 คนั มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 56 คนั 

2. ยำนพำหนะอื่น ๆ 19 10.76 เป็นเจ้ำของจ ำนวน 15 คนั มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 4 คนั 

รวม 150.82  

 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 
 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ส ำนักงำน ทัง้สิน้  5.78 ล้ำนบำท อำทิเช่น  คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ือง
ตกแตง่ เคร่ืองใช้ส ำนกังำน และอื่นๆ  

4.2  สรุปสัญญาที่ส าคัญ 
4.2.1 สญัญำเช่ำที่ส ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 
 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1.จดุบริกำรท่ี 1 ทำ่เรือคลองเตย  
   ก ำรท่ ำ เรือ แห่ งป ระ เทศ ไทย   
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่
ประเทศไทย 
 

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

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

2.จดุบริกำรรถบรรทกุหวัลำก  
   เลขที่  91 /4  หมู่ ที่  2ต .นำโคก      
อ.เมืองสมทุรสำคร  จ.สมทุรสำคร 
 

นำยวิทวสั                                                                     
กิตติก้อง 
 

3 ปี (1 ก.ค. 2558 
– 30 มิ.ย. 2561) 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ที่ดินและทรัพย์สนิในที่ดิน 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 35,000 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
ผู้ให้เชำ่แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้ เชำ่
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 

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

นำยนิธิวชัร์        
วชัรพิธำนรัตน์ 

1 ปี (1 ก.ค. 2558 
– 1 ก.ค. 2559) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
18,947.37 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 

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

น.ส.วรำภรณ์           
กิตตยำนรัุกษ์ 
 

3 ปี (1 ส.ค. 2556 
– 31 ก.ค. 2559) 
 

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

5.จดุบริกำรท่ี 2 ทำ่เรือคลองเตย  
   ก ำรท่ ำ เรือ แห่ งป ระ เทศ ไทย   
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่
ประเทศไทย 
 

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

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีภำยในแผนกโรงพกัสนิค้ำ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 5,040 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผู้ เช่ำไมช่ ำระคำ่เช่ำสอง
เดือนติดตอ่กนัหรือผู้ เช่ำต้องกำรคืนบริเวณที่
เช่ำ 
กำรเลกิสญัญำ 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

29 
 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

ผู้ เช่ำแจ้งผู้ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 เดือน 

6.พืน้ท่ีจอดรถยนต์ 
เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำก
สิน 14 แขวงบุคคโล เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหำนคร 

นำยรุจ        
ทองวฒุ ิ
 

2 ปี (1 ก.ย. 2558 
– 31 ส.ค. 2560) 
 

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

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

บจก.เจ.เจ.
มอลล์ 

20 ปี (1 ม.ค. 
2550 – 31 ธ.ค. 
2569) 

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

8. ส ำนกังำนสำขำ 3               

เลขที่ 370/8 หมูท่ี่ 2 ต.หมำกแข้ง 

อ.เมืองอดุรธำนี  จ.อดุรธำน ี

นำงสำวจรัสศรี        

มำกเฟ่ืองฟ ู
2 ปี (1 พ.ย. 

2557 – 31 ต.ค. 

2559) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ตกึ 3 ชัน้ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
15,790 บำทตอ่เดือน 

กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 

กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
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4.2.2 สรุปสญัญำ agency agreement 

          บริษัทมกีำรท ำสญัญำ Agency Agreement กบัเอเยน่ต์ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำร
กำรขนสง่ในเขตประเทศทีเ่อเยน่ต์แตล่ะรำยดแูลให้แก่บริษัท ซึง่ในสญัญำมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทและเอเยน่ต์จะประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ให้กนัและกนั 
2. บริษัทและเอเยน่ต์จะก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่บริกำรตำ่ง ๆ ร่วมกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรสง่

สนิค้ำแตล่ะครัง้ 
3. เอเยน่ต์จะไมป่ลอ่ยหรือสง่สนิค้ำให้กบัผู้ รับจนกว่ำจะได้รับกำรช ำระเงินหรือได้รับหนงัสอืค ำ้ประกนัควำม

เสยีหำยจำกธนำคำร 
4. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบทนัทีหำกไมส่ำมำรถสง่สนิค้ำหรือสนิค้ำถกูปฏิเสธกำรรับ 
5. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกบัสนิค้ำ เช่น สนิค้ำเสยีหำยหรือสนิค้ำไมไ่ปถงึปลำยทำง

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

4.2.3 สรุปสญัญำขนสง่ 
บริษัทมีกำรท ำสญัญำขนสง่กบัผู้ประกอบกำรขนสง่ทำงบกซึง่ช่วยให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศให้แก่ลกูค้ำใน

กรณีที่รถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกของบริษัทมีไม่เพียงพอหรือไม่คุ้ มที่จะด ำเนินกำรเอง ซึ่งสัญญำมีสำระส ำคัญ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้วำ่จ้ำงตกลงจ้ำง และผู้ รับจ้ำงขนสง่ตกลงรับจ้ำงขนสง่สนิค้ำ และ/หรือสิง่ของตำมที่ผู้วำ่จ้ำงก ำหนด โดย
ต้องสง่มอบสนิค้ำตำมค ำสัง่ภำยในระยะเวลำที่ผู้วำ่จ้ำงก ำหนดตำมที่ตกลงกนัในแตล่ะครัง้ 

2. ผู้วำ่จ้ำงและผู้ รับจ้ำงขนสง่ตกลงคิดรำคำคำ่ขนสง่ตำมสญัญำนีใ้นอตัรำและเง่ือนไขตำมที่ระบไุว้ในใบแจ้ง
อตัรำและ/หรือในเอกสำรแนบท้ำยสญัญำที่ออกโดยผู้วำ่จ้ำง 

3. ผู้ รับจ้ำงขนสง่ต้องจดัหำยำนพำหนะ อปุกรณ์กำรขนสง่และ/หรือขนถ่ำยให้เพยีงพอกบักำรปฏิบตัิงำนขนสง่
ตำมสญัญำนี ้

4. ผู้ รับจ้ำงขนสง่ต้องจดัหำพนกังำนขบัยำนพำหนะทีม่ีใบอนญุำตขบัขี่ตำมชนิดของยำนพำหนะทีใ่ช้ขนสง่ตำม
สญัญำนีแ้ละมีประสบกำรณ์ในกำรขบัขี่ยำนพำหนะเป็นอยำ่งดี 

5. ผู้ รับจ้ำงขนสง่ต้องจดั และใช้ยำนพำหนะพร้อมอปุกรณ์กำรขนสง่ให้ถกูต้องตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบั
ของท้องถ่ิน และค ำสัง่ใดๆของหนว่ยงำนของรัฐหรือเจ้ำพนกังำนผู้มีอ ำนำจ 

6. ผู้ รับจ้ำงขนสง่ต้องรับผิดชอบตอ่ผู้วำ่จ้ำงโดยไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆหำกเกิดกรณีสนิค้ำ ภำชนะบรรจ ุ และตู้คอน
เทนเนอร์เสยีหำย สญูหำย หรือขำดจ ำนวน หรือกรณีผู้ รับจ้ำงขนสง่ไมม่ำท ำกำรขนสง่หรือกำรขนสง่ลำ่ช้ำ
หรือกำรรับ/สง่สนิค้ำผิดสถำนท่ี  

7. หำกผู้วำ่จ้ำงมคีวำมประสงค์จะเลกิสญัญำให้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั เว้นแตผู่้
รับจ้ำงขนสง่จะกระท ำผิดสญัญำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ผู้วำ่จ้ำงจะบอกเลกิสญัญำได้ทนัทีและผู้ รับจ้ำงขนสง่จะ
ไมเ่รียกร้องคำ่เสยีหำยแตอ่ยำ่งใด 
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4.3 เงนิลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำ

ทุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิเท่ำกับ 12.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.12 ของ
สนิทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ทนุจดทะเบียน 
(ล้ำนเหรียญ
ดอลลำ่ร์สงิค์

โปร์) 

ทนุช ำระแล้ว 
(ล้ำนเหรียญ
ดอลลำ่ร์สงิค์

โปร์) 

สดัสว่น
กำรถือหุ้น 

มลูคำ่เงินลงทนุ
สทุธิ (ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย     

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

0.50 0.50 100% 12.47 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     
1. Transoffshore Logistic Pte.Ltd** 
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์  
ในประเทศ สงิคโปร์ 

1.00 1.00 22.22% - 

หมำยเหต ุ: ใช้อตัรำแลกเปลี่ยนที่ 24.94 บำทตอ่ 1 เหรียญดอลลำ่ร์สิงค์โปร์  
               ** ไมมี่กำรท ำสญัญำกำรถือหุ้นระหวำ่งกนั (Shareholders agreement) เป็นกำรเข้ำไปซือ้หุ้นจำกผู้ ถือหุ้นเดิม 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัท มีนโยบำยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจำรณำลงทุนที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นกำรลงทุนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ        
ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุ กลุม่บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถ
เข้ำร่วมบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจดงักล่ำวได้  โดยอำจพิจำรณำลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ ที่มีควำม
เหมำะสม ในลกัษณะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ ถือหุ้นร่วมลงทุน ตำมแต่จะตกลงกนัตำม
สญัญำกำรถือหุ้น (Shareholders agreement)  

โดยที่ บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี  ้
1. มีกำรสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตำมสดัสว่น

กำรถือหุ้น ซึง่ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 
2. ก ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ส่งข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำง

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม กบับคุคลที่เก่ียวโยง กำรได้มำจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นรำยเดือน   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทมิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆที่อยูร่ะหวำ่งกำรฟ้องร้อง ซึง่อำจท ำให้กลุม่บริษัท
ได้รับผลกระทบในทำงลบหรือต้องชดใช้คำ่เสยีหำยเป็นมลูคำ่เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงิน
รวมของกลุม่บริษัท 
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6. โครงการในอนาคต 

 
กำรขยำยธุรกิจขนสง่ในประเทศ 
กำรลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพื่อเพิ่มควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1. ช่ือบริษัท : บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
2. ประเทศที่จดัตัง้ : ประเทศไทย 
3. วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 27 มกรำคม 2559  
4. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศโดยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก  
5. ทนุจดทะเบียน :  1,000,000.00 บำท 
6. สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 
7. แหลง่เงินทนุ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

 
กำรขยำยธุรกิจขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
กำรลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ย เพื่อเพิ่มควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
1. ช่ือบริษัท : บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
2. ประเทศที่จดัตัง้ : ประเทศไทย 
3. วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : วนัท่ี 11 มีนำคม 2559  
4. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ให้บริกำรขนสง่สินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยกำรขนสง่สินค้ำทำงทะเล โดย

เป็นเจ้ำของ    ตู้ คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำรน ำเข้ำและส่งออก
สนิค้ำไปยงัตำ่งประเทศ 

5. ทนุจดทะเบียน :  1,000,000.00 บำท 
6. สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ฯ จะถือหุ้นในบริษัทใหมใ่น สดัสว่นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน 
7. แหลง่เงินทนุ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 
7.1  ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบยีน 140 ล้ำนบำท และทนุช ำระแล้ว จ ำนวน 105 ล้ำนบำท 
คิดเป็นหุ้นสำมญัทัง้สิน้  420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

7.2  ผู้ถอืหุ้น 
ข้อมลูรำยช่ือผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 24 ธนัวำคม 2558  
 

 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวพวัถำวรสกลุ   
 นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 143,000,000 34.05 
 นำงสำวป่ินรัก ประสทิธิศิริกลุ 30,550,000 7.27 
 นำงสำวฟ้ำใส พวัถำวรสกลุ 30,000,000 7.14 
 นำยวศิิษฏ์ ประสทิธิศิริกลุ 8,650,000 2.06 
 รวม  212,200,000        50.52 
2. บจก.ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  58,292,100 13.88 
3. นำยวริศ แจ่มวฒุิปรีชำ 5,400,000 1.29 
4. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ 4,800,000 1.14 
5. นำยวงัชยั  ลสีงวนกลุ 

 
4,500,000 1.07 

6. นำงสำวพชัรี มำบญุญำนนท์ 4,010,000 0.95 
7. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 4,000,000 0.95 
8. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95 
9. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 4,000,000 0.95 
10. นำงสำวเสำวนีย์ สทิธิวรวฒัน์ 3,948,400 0.94 

   

7.3  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทัง้
หมดแล้ว ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำย
ธุรกิจ ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควรหรือเหมำะสม ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิ
หลงัจำกหกัภำษีเงินได้ในแตล่ะปี อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุและควำมเหมำะสม
อื่นๆ และอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้ครำวได้ 
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ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งพิจำรณำเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลต้องน ำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 
ยกเว้น กรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้ด ำเนินกำรได้ เมื่อเห็นวำ่บริษัท
มีก ำไรสมควรพอที่จะจ่ำยโดยไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท แล้วรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบ
ในกำรประชมุครำวตอ่ไป  
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่   คณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน   

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตำมข้อบงัคบัของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยปฎิบตัิหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อีกทัง้จัดให้มีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่
เช่ือถือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ประกอบด้วย 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยกร  ทพัพะรังส ี กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
3. นำยสมชำย  ชำญพฒันำกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ประธำน

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
4. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 

 
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำผลตอบแทน 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยสขุสนัต์  กิตติภทัรพงษ์ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
9. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผกูผนับริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ นำยสขุสนัต์ กิตติภทัพงษ์ นำยวญัเทนนัท์ 
เตชะมรกต นำงสำวเนติรัด สงัข์งำมและนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิม้   กรรมกำรสองในห้ำคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
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รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2558 มีดงันี ้

 

ชื่อ-สกุล กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
2558 

1. นำยกร ทพัพะรังส ี 7/7 
2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด 6/7 
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร 7/7 
4. นำงกนกพร ยงใจยทุธ1/ 2/7 
5. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู2/ 4/7 
6. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ 7/7 
7. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ 7/7 
8. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 7/7 
9. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 7/7 
10
. 

นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 7/7 

หมำยเหตุ  :   
1/    นำงกนกพร ยงใจยทุธ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ในวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
2/ นำงจิตรมณี สวุรรณพลู ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 15        
พฤภำคม 2558 
 

8.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภำยใน ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท 

ในปี 2558 

1. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/6 
2. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู1/ กรรมกำรตรวจสอบ 4/6 
โดยมนีำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั  เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ :   
1/    กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
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8.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน  8  ทำ่น ประกอบด้วย   
 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงบริษัท ในปี 

2558 
1. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
2. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
3.  นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
4. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
5. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
6. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
7. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 
8. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง - 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 

8.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  4  ทำ่น ประกอบด้วย   

  
 

ชื่อ – สกุล 

 
 

ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนบริษัท 

ในปี 2558 

1. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

1/1 

2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 

3.  นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 

4. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 1/1 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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8.5 คณะกรรมกำรบริหำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ทำ่น ประกอบด้วย   

 

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง กำรเข้ำประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำร
บริษัท ในปี 2558 

1. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 5/5 

2. นำงสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร
ขนสง่และขนถ่ำยสนิค้ำทำงบก (Truck) 

5/5 

3.  นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร
บริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศลุกำกร 
(FF) 

5/5 

4. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกกำรเงิน
และบญัชี 

5/5 

5. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำร
ขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
(NVOCC) 

5/5 

 
8.6 ผู้บริหำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำงสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสินค้ำ
ทำงบก(Truck) 

3.  นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่
และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 

4. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกกำรเงินและบญัชี 

5. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำ
ระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 

6. นำยชำญวฒุิ วรรณโภสพ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัทดงันี ้

8.7 เลขำนุกำรบริษัท 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 มกรำคม 2559คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ

แต่งตัง้นำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั    ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมำะสมเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 กรรมกำร 
บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม 

และสมเหตสุมผล โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมประกำรตำ่งๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกบัผลประกอบกำร
ของบริษัท และภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในที่ประชุมสำมญัของผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที่ 28 เมษำยน 2558 ก ำหนดค่ำตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรต่อครัง้ โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้

ต ำแหนง่ คำ่ตอบแทน (บำท/ คน/ ครัง้) 
ประธำนกรรมกำร 50,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

   กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
   กรรมกำร 20,000 
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ทัง้นี ้บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
 ส ำหรับงวดปี  2557 และ 2558 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรดงันี ้ 
 

ชื่อ-สกุล 
2557   2558  

กรรมกำร 
(บำท) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 
(บำท) 

บ ำเหน็จ 
(บำท) 

กรรมกำร 
(บำท) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 
(บำท) 

บ ำเหน็จ 
(บำท) 

1. นำยกร ทพัพะรังส ี1/ 400,000 - 23,333 450,000 - 77,272.73 
2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด2/ - 270,000 23,333 - 210,000 46,363.64 
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร - 180,000 23,333 - 160,000 30,909.09 
4. นำงกนกพร ยงใจยทุธ3/ - 180,000 23,333 - 60,000 - 

55.นำงจิตรมณี 
 

5.นำ5.นำงจิตรมณี สุวรรณพูล4/

พลู 
- - - - 80,000 30,909.09 

6. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ 160,000 - 23,333 140,000 - 30,909.09 
7. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์  160,000 - 23,333 140,000 - 30,909.09 
8. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 160,000 - 23,333 140,000 - 30,909.09 
9. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 160,000 - 23,333 140,000 - 30,909.09 

10. 10. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 60,000 - 23,333 140,000 - 30,909.09 
รวม  1,160,000 630,000 210,000 1,150,000 510,000 340,000 

หมำยเหต ุ :  

  1/ นำยกร ทพัพะรังสี ได้รับเบีย้ประชมุทัง้ในกำรประชมุกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 

2/    นำยพงศ์พันธ์ คงก ำเหนิดได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 2556 และเร่ิมได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบตัง้แต่เดือน
มีนำคม 2556 เป็นต้นไป 

     3/   นำงกนกพร ยงุใจยทุธ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ในวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
     4/  นำงจิตรมณี สวุรรณพลู ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 15 
พฤษภำคม 2558 

 ผู้บริหำร  

ในปี 2558 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรจ ำนวน 5 รำยทัง้สิน้ 21.01 ล้ำนบำท โดยมี
รำยละเอียดคำ่ตอบแทน ดงันี ้
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ค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนรวม (ล้ำนบำท/ปี) 

2557 2558 
จ ำนวนผู้บริหำร 5 5 
คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

- เงินเดือน โบนสั  
-  คำ่ตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่ำ 
ประกนัสงัคม เงินสมทบ
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และคำ่
คอมมิชชัน่* เป็นต้น 

 
17.42 
0.97 

 
17.75 
3.26 

คำ่ตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี ไม่มี 

* คำ่คอมมิชชัน่เป็นคำ่นำยหน้ำจำกกำรบริหำรทีมขำย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของผลประโยชน์พนกังำนตำม
นโยบำยค่ำตอบแทนของกำรบริหำรงำนบุคคล โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 มีค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำยของ
ผู้บริหำร จ ำนวน 1.20 ล้ำนบำท 

8.9 บุคคลำกร 

 ในปี 2558 บริษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 184  คน บริษัทได้จ่ำยผลตอบแทน
ให้แก่พนักงำนจ ำนวนทัง้สิน้ 89.50  ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำ
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยสำมำรถแบง่รำยละเอียดตำมฝ่ำยดงันี ้

สำยงำน จ ำนวนพนักงำน 
(คน)  

แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 64 
แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 31 
แผนกให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสนิค้ำทำงบก(Truck) 31 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ 58 

รวม 184 

 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
   บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 กับบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำร
กองทนุกสกิรไทย จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แกพ่นกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำน
ท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว 

 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ

และเพิ่มประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ   โดยบริษัทได้จดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยใน
และภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแต่คน  ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่กำรพฒันำงำนโดยรวมของบริษัท  
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9.  กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เนื่องจำกเห็นวำ่มีควำมส ำคญั

และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคัญในกำร
สง่เสริมกิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมัน่คงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทในระยะยำว บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี(Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดย
สำมำรถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  กำรซือ้
ขำยหรือกำรโอนหุ้น  กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัท  กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัทอยำ่งเพียงพอ  กำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทนุ
หรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำนดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ ทีเ่ป็นกำรสง่เสริม
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบกำรประชุมที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยระบวุนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม เพื่อ
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำ 

2) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
ประชุม รวมถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมต่อที่ประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำรประชมุจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมในท่ีประชมุอยำ่งอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำใน
กำรประชุมอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุด้วย 

3) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมลูและขำ่วสำรของผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท  โดยแสดงข้อมลูและ
ขำ่วสำรตำ่งๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่กอ่นวนัประชมุลว่งหน้ำ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัท  
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4) จดัให้มีกำรจดรำยงำนกำรประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึประเด็นซกัถำมและข้อคดิเห็นที่ส ำคญัไว้
ในรำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ บริษัทจะน ำสง่รำยงำนกำรประชมุผู้
ถือหุ้นไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมกีำรประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่
รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

5) หำกผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพ ร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุ 

หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

บริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
เป็นผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ถือ
หุ้นวำ่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรได้ดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือ
ละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคญั 
หรือเพิ่มวำระกำรประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้ำโดยให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ควำมเห็นชอบ 

3) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ 
และแจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระดงักลำ่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

4) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้
เหมำะสมในแต่ละเร่ือง หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำ
วิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็นข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำม
คิดเห็น ซึง่หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำวำ่เป็นเร่ืองที่ส ำคญัที่มีผลตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม หรือมีผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักลำ่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็น
วำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

5) ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เป็นกำรลว่งหน้ำในเวลำอนั
สมควร พร้อมข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

6) บริษัทก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบของบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วที่เก่ียวข้อง
กบัข้อมูล โดยมีก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
หรือน ำข้อมลูของบริษัทเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน พร้อมทัง้แจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ  



                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

45 
 

7) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้
จะแจ้งขำ่วสำรและข้อก ำหนดตำ่งๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำรตำมที่ได้รับแจ้งจำกทำงหนว่ยงำนดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกับดูแลผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ เช่น ลกูค้ำ คู่ค้ำ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น 
หรือเจ้ำหนีต้่ำงๆ เป็นต้น รวมทัง้สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียแต่ละกลุม่โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบับริษัท และจะไม่
กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นัน้  

1) กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

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

2) กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน 

บริษัทมีกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกบัควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนแตล่ะคน 
ตลอดจนกำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้
มุง่เน้นในกำรพฒันำศกัยภำพและควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง ด้วยเช่ือวำ่พนกังำนทกุ
คนมีสว่นร่วมในกำรเติบโตของบริษัท ทัง้นี ้ บริษัทได้ถือปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่
เทียมกนั 

3) กำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ 

บริษัทเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้ำโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้ำและให้บริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน 
และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งครบถ้วน โดยบริษัทจะมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ 
และบริกำรท่ีเหมำะสมแก่ลกูค้ำอยำ่งเท่ำเทียมกนั นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรรักษำควำมลบัของลกูค้ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอด้วย 

4) กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและเจ้ำหนี ้

บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรค้ำกบัคู่ค้ำ
และเจ้ำหนี ้โดยบริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนีต้ำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และ /หรือข้อตกลงตำมสญัญำที่
ท ำร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด เพื่อพฒันำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย 
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5) กำรปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดีและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หลกีเลีย่งวิธีกำรท่ีทจุริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรักษำบรรทดัฐำนของข้อพงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

6) กำรปฏิบตัิตอ่ชมุชนและสงัคม 

บริษัทจะด ำเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปลกูฝังจิตส ำนึกของ
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้สนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม และไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย  

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท และมี
ผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่ เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้
รับทรำบข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยภำยหลงัจำกบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำย
หุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะท ำกำรเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำร
เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เป็น
จริง และสมเหตสุมผล ส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีกำร
เลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำร
บนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อน
เพื่อป้องกนักำรทจุริตหรือกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั โดยมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั และระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั ง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่มีกำรจัดตัง้หน่วยงำน
เฉพำะส ำหรับงำนด้ำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ แต่ได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อและให้
ข้อมลูตำ่งๆ ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และตรงตอ่ควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และหนว่ยงำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของบริษัทมำจำกกำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วย  กรรมกำรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กบับริษัท กรรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคญัใน
กำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ ติดตำมผลกำร
ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย โดยปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรบริหำรกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินไปอย่ำงถกูต้อง 
เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 ทำ่น แบง่เป็น กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 5 ทำ่น และกรรมกำรท่ี
ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ซึง่รวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ทำ่น ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดงักลำ่วจะช่วยท ำให้
เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกนี  ้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตัง้
คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่งๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้จ ำนวน 3 ท่ำน ท ำกำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะ
เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและ
หน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินของบริษัทได้  โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทได้แก่ นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

5.2 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำร 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือ
จ ำนวนใกล้ที่สดุกบัจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับกำร
พิจำรณำเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้ 

ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทัง้นี ้
กรรมกำรตรวจสอบอำจได้รับกำรแต่งตัง้ต่อไปตำมวำระที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่กำรต่อวำระโดย
อตัโนมตัิ 

5.3 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท 
และก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 



                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

48 
 

นโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบริษัท และบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง วำ่ผู้บริหำรและผู้มีสว่นได้เสยีจะไมส่ำมำรถเข้ำมำมีสว่นในกำร
อนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึง
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจำกนี ้บริษัทจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำร 
และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบ
ทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ระบบกำรควบคมุภำยใน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิกำร จึงได้มีกำรก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจำกกนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่งเหมำะสม 
นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำร
สำยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดย
ภำยหลงัจำกกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน
อิสระจำกภำยนอกเข้ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.4 กำรประชมุคณะกรรมกำร 

บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และอำจมีกำรประชมุพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยจะมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน พร้อมข้อมูล
ประกอบที่เก่ียวข้องล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ก่อนเข้ำร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

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

5.6 กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ ที่
เก่ียวข้องในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนกุำร
บริษัท เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
9.2  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่   คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน   

 
 

9.2.1 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมำย โดยสรุปอ ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่ำงๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมสจุริต ระมดัระวงั และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลำบญัชีของบริษัท 

3. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ฝ่ำยตรวจสอบและ
ควบคมุภำยใน 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
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4. จดัให้มีกำรจดัท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท 
ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคมุดแูลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ไว้ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้พิจำรณำ
ทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. พิจำรณำและอนุมตัิกิจกำรอื่นๆ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

8. พิจำรณำกลัน่กรองรำยงำนที่ต้องน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี
วำระหลกัในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ดงันี ้

- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำร
ของบริษัท 

- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 

- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบริษัท 

- เสนอรำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยช่ือผู้สอบ
บญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขอ
อนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น 

- เร่ืองอื่นๆ 
9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

รวมทัง้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไข 

10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่ งตั ง้คณะกรรมกำรบ ริหำร คณะผู้ บ ริหำร และ
คณะอนกุรรมกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท ตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

11. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท 
หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้
แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

12. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำร
จดัให้มีรำยงำนข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้
เสยีหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งถกูต้อง ทนักำรณ์และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบคุคลอื่น
ใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร 
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หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักลำ่วมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไข
บคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

14. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆรวมทัง้
ก ำกบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มีประสทิธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดบัสงู 

15. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดงักลำ่วข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย 
หรือกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไว้เป็น
กำรเฉพำะ ให้คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและ
กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทดงักลำ่ว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริษัทมีหรือ
อำจมีผลประโยชน์ หรืออำจมีสว่นได้สว่นเสีย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กรรมกำรบริษัททำ่นนัน้ จะไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

16. กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง) อำจมีสว่นได้
เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนมุตัิ
รำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

17. เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้
ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้ำง
มำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่

ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญัติของกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลำ่วข้ำงต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำร
ได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 
9.2.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2556 เมื่อวันที่  18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผู้ตรวจสอบ

บญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำ

หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และ

พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำประชมุกับผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม

ประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่ว

ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ

บตัร (charter)  

- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึง่อำจมผีลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน

และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือมีสิ่ง

ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ

ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือ

กำรกระท ำดงักลำ่วต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียก สัง่
กำรให้ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำหนว่ยงำน หรือพนกังำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มำให้ควำมเห็น ร่วมประชมุหรือสง่
เอกสำรตำมที่เห็นวำ่เก่ียวข้องและจ ำเป็น นอกจำกนัน้ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
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ข้อบงัคบัฉบับนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้ เช่ียวชำญใน
วิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 

 
9.2.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบ ริษัทค รัง้ที่  2/2557 เมื่ อวันที่  31 มีนำคม 2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้ 

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยง และติดตำมกำรน ำไปปฏิบตัิ รวมทัง้กำรสอบทำนประสิทธิผลของกรอบกำรบริหำรควำม
เสีย่ง 

3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กำรจดักำรควำมเสีย่งมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจดักำรควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ได้ถกูน ำไปปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูล
เก่ียวกบัควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบตอ่บริษัท 

5. ด ำเนินกำรตดัสนิใจและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ

รับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทกุไตรมำส 

 
9.2.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2557 เมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรสรรหำ 
- ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย  โดย

พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร  
- ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
- พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  ที่

ครบวำระ และ/หรือ มีต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
- ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
- ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร

บริษัททรำบเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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  กำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
- จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท  และ

กรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น แล้วแตก่รณี 

- ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำร
บริษัท  เป็นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่  ควำม
รับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จง ตอบค ำถำมกบัค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) 
และรำยงำนประจ ำปี ของบริษัทฯ 

- ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ  จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่
เก่ียวข้องต่อ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ให้บรรลตุำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

9.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริหำรมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและ
งำนบริหำรของบริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำร
บริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ดงันี ้ 

1. ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

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

3. ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิของแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม จดัให้มีกำรแบง่แยกหน้ำที่ท่ีอำจจะเอือ้
ตอ่กำรทจุริตในหน้ำที่ออกจำกกนั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มี
กำรถือปฏิบตัิตำมหลกักำรและข้อก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแล้ว 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
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5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตัง้ 
โยกย้ำย ตดัหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้รำงวลั พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของพนกังำน 

6. พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับ
สนบัสนนุกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้
กู้ยืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสนิเช่ือ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั และอื่นๆรวมถึงกำรซือ้ขำย และจดทะเบียน
กรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคูม่ืออ ำนำจอนมุตัิ 
8. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิของแต่ละฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนมุตัิ ค ำขอจำกฝ่ำยงำน

ต่ำงๆของบริษัทที่เกินอ ำนำจสัง่กำรของฝ่ำยงำนนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมัติที่คณะกรรมกำร
บริษัทให้ไว้ 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนตำ่งๆที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

10. พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

11. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ กำรมอบอ ำนำจ

ดงักลำ่ว ผู้ได้รับมอบอ ำนำจนัน้ต้องไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรท่ีบคุคลดงักลำ่วหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
(“บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง”ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัทที่เป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 
อนึ่ง ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 28 ตลุำคม 2556 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร

บริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุบริกำรและ/หรือสินค้ำอนัเป็นปกติธุระของบริษัทตำม

งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินอื่นตำม

งบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 

10.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนุมัติได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 10 ของงบประมำณที่ได้

อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

 
 
 



                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

57 
 

9.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ รวมถึง กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตำม
นโยบำย วิสัยทัศน์  เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท  

3. บริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมภำรกิจหลกั (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่
เก่ียวข้องตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

4. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบคุคล และด้ำนกำรปฏิบตัิงำนอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำน
บริษัท โดยสำมำรถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงให้ด ำเนินกำรแทนได้ 

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจำกโบนสัปกติประจ ำของ
พนกังำนบริษัท  

7. เจรำจำ และเข้ำท ำสญัญำ และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงิน
ส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว 

8. ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ ภำยในบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยัภำยในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

10. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรของ
บริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
นัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสยี หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 
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อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุบริกำรและ/หรือสินค้ำอนัเป็นปกติธุระของ
บริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท และอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน
ตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน  1.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่
เกิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนท่ีสำมำรถอนมุตัิได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรหรือที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแตก่รณีและมีอ ำนำจอนมุตัทิ ำธุรกรรมตำ่ง ๆ นอกงบประมำณ
ในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 10.00 ของงบประมำณที่ได้อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

 
9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

9.3.1 กำรสรรหำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกนัพิจำรณำเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่
จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของ บริษัทแต่ต้องไมน้่อยกวำ่สำมคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ

กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้

มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปี

ก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำร

อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ

มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ

ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้

มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้น

จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น กรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 

กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอื

ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์

อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ

สำมของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  ทัง้นี ้

กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร

พิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบ

บญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

วนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่

ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว

มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่

ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ

บริษัทอื่น  ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมสีภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 
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9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 
9.3.2 กำรสรรหำและแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เหมำะสมกบัต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำและอนมุตัิตอ่ไป 

 
9.4 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่

สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง

พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและ

เปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัทต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบท

ก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ย ที่ได้รับทรำบข้อมลูภำยในท่ีเป็น

สำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรซือ้ขำย

หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน

และในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่ข้อมลูภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมลูนัน้

ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วข้ำงต้น 

บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควร

แก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลกิจ้ำง

พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  
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4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรือ

อำจมีผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน 

ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย  

หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของ

บริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรท่ีน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่วำ่ทัง้ทำงตรง

หรือทำงอ้อม และไม่วำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  หรือน ำข้อเท็จจริง

เช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

9.5 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกดั รวมทัง้สิน้ 1,840,000 บำท ประกอบด้วย ค่ำสอบบญัชีรำยไตรมำสและค่ำสอบบญัชีรำยปี โดย
ไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 
 
9.6 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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10 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบำยภำพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสงัคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557  ได้มีมติอนุมตัินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมภำยใต้หลกักำร 8 ข้อดงันี ้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูต้องตำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง มีควำม
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดย
ค ำนงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทุกฝ่ำย 
2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม  : บริษัทจะส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำร
ด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงส่งเสริม
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  
3. กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น : บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ และสง่เสริมให้พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  
4. สิทธิมนุษยชนและกำรปฎิบตัิต่อพนกังำน : บริษัทสนบัสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะ
ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมด้วยกำรจัดให้มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสุขอนำมัยใน
สถำนท่ีท ำงำน รวมถึงสง่เสริมกำรเรียนรู้และพฒันำบคุลำกรเพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนกังำนอย่ำงมืออำชีพ 
บริษัทจะสนบัสนนุกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนและสง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม  
5. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค : บริษัทจะพฒันำกำรให้บริกำรท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อม โดยรักษำคณุภำพให้ตรงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผู้บริโภคภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 
และจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง พร้อมทัง้รักษำควำมลบั
ของลกูค้ำไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  
6. สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยั : บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยดัพลงังำนตำมหลกักำรสำกล  
7. กำรมีสว่นร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม : บริษัทสง่เสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในกำรพฒันำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กบัชมุชนเพื่อนบ้ำน และสงัคมไทย  
8.กำรพฒันำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม :  บริษัทจะสนบัสนนุกำรสร้ำงสรรค์
และสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี (Co-Creation) ในกำรพฒันำนวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดลุระหวำ่ง
มลูคำ่และคณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  
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10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี โดยส ำหรับปี 2558 กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยในกำรด ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม มีดงันี ้ 

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยประกำศใช้ตัง้แต่วนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้นย ำ้ให้พนกังำนจะต้องมีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำ
และบริกำรที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยน ำเสนอทำงเลือกด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและ
เหมำะสมที่สดุแก่ลกูค้ำแต่ละรำย พร้อมทัง้สร้ำงเครือข่ำยพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อ
ร่วมเติบโตอยำ่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

 กำรมีสว่นร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม : บริษัทได้ร่วมกบัพนัธมิตรทำงกำรค้ำและหนว่ยงำนรำชกำรเพื่อก่อตัง้
โครงกำรพฒันำคนขบัรถบรรทุกหวัลำก-หำงลำก  เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพให้แก่คนในชุมชนและผลิต
พนกังำนขบัรถที่มีคณุภำพและมีควำมรับผิดชอบออกสู่สงัคม  ตัง้แต่ปี 2557  ร่วมกบับริษัท ตรีเพชร    อิซูซุ
เซลส์ จ ำกดั ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรจดัอบรมให้แก่พนกังำนของบริษัทและบคุคลทัว่ไปใน “โครงกำร
พฒันำพนกังำนขบัรถ” ร่วมกบับริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จ ำกดัและกรมขนสง่ทำงบกอีกด้วย ซึง่เป็นโครงกำร
ตอ่เนื่องระยะยำว 

 
 กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น  : บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท 
ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำร
ป้องกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน” โดยประกำศให้พนกังำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรกฎำคม 2556  
ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2558 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 

Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน : บริษัทให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนทัง้ภำยในองค์กรและ
ภำยนอกองค์กร โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและผู้ที่ต้องท ำกำรติดตอ่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ ำนงึถึงเชือ้
ชำติ ศำสนำ หรือปัจจยัอื่นใดที่จะน ำมำซึง่กำรไมเ่คำรพสทิธิมนษุยชนอยำ่งเคร่งครัด สว่นภำยในองค์กรนัน้ 
บริษัทปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมสญัญำว่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ 
หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึ่งควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค บริษัทเปิดโอกำสให้พนกังำนในทกุระดบัสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนและกำรอยูร่่วมกนั โดยสำมำรถรำยงำน
ได้โดยตรงกบัผู้บริหำร นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้สง่เสริมพนกังำนให้มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
โดยมีกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขัน้ต ่ำในแตล่ะปีส ำหรับพนกังำนในสว่นงำนตำ่งๆ  
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงตอ่เนื่อง โดยเฉพำะ
กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรด้ำนศึกษำและปลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศ
ในอนำคต  

10.4 แนวทำงปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 
บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือจ่ริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใต้
หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริต
และกำรให้สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ตอ่บคุคลภำยนอก  คูค้่ำ เพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิ

ในทำงที่มิชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 
- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร

ด ำเนินกำรอย่ำงถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำ
หรือท ำให้บริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ส ำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนกังำน หรือ
แจกจ่ำยให้กบัพนกังำนในบริษัท 

-  กำรจดัซือ้จดัหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่
มีส่วนเก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ี
ได้รับ รวมทัง้ต้องสำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนกังำนของรัฐ
ด ำเนินกำรที่ไม่ถกูต้องเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนัหรือกำรกระท ำใดๆ 
ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบตัินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือ
กำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสตำ่งๆ เป็นต้น 

 บทลงโทษ 
 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแต่ละแผนก
เป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฎิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่
บริษัทก ำหนดไว้ โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึง
กำรพกังำนหรือกำรเลกิจ้ำง  
 ทัง้นี ้นโยบำยดงักลำ่วได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนกังำนของ
บริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 
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11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
      11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทต่อระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559         
เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนและกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  โดยกำร
สอบถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนตำ่ง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ, 2) กำร
ประเมินและบริหำรควำมเสี่ยง, 3) กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ข้อมลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล  

จำกกำรพิจำรณำข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ บริษัทได้จดัให้มีกำรจดักำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี
เพียงพอแล้ว    โดยผู้บริหำรได้สนบัสนนุให้พนกังำนในองค์กรตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรควบคมุภำยใน และจดั
ให้มีบคุลำกรอย่ำง   เพียงพอที่จะด ำเนินกำรให้ระบบควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้
สำมำรถมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของบริษัทบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน รวมทัง้ได้ก ำหนด
ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย ระดบัอ ำนำจกำรบริหำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรที่เหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร  

นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัให้มีส่วนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงตรวจสอบระบบควบคุมภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำน
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดูแลเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั      ซึง่ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว
ได้อยำ่งเพียงพอและเหมำะสมแล้ว         โดยสำมำรถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทจำกกำรท่ีบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง
กล่ำวน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ส ำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ 
บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

 
11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

ในกำรพิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วยนัน้ ทัง้กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบมิได้มีควำมเห็นทีแ่ตกตำ่งจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

 
 

 



                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

66 
 

11.3 หน่วยงำนก ำกบัดูแลระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยว่ำจ้ำงผู้ ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำขน) ครัง้  1/2558 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 
2558 ทีป่ระชมุได้มีมติแตง่ตัง้บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของ
บริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้คณุวรรณำ เมลืองนนท์ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร 
เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิของบริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอ
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 20 ปี และ
ผู้ปฏิบตัิงำนหลกัได้เคยผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำร
ควบคมุภำยในใหม่ลำ่สดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ   กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอ
ข้อแนะน ำให้แก่บริษัทได้อย่ำงอิสระอีกด้วย (คณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎตำม
เอกสำรแนบ) 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะต้องผ่ำนกำร
คดัเลอืกและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผู้ตรวจ
สอบภำยในที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิ จำรณำ
อนมุตัิกำรวำ่จ้ำงรวมถึงกำรเจรจำตอ่รองในคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง 
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

12.1  สรุปลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 
 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

1  คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 34.05  ของทนุจดทะเบียน 140.00 ล้ำนบำท  

2  คณุวรำภรณ์ กิตติยำนรัุกษ์ - เป็นมำรดำของคณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ  
3  คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 1.14 ของทนุจดทะเบียน 140.00 ล้ำนบำท 

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

- G&M เป็นบริษัทที่คณุกิตติ พวัถำวรสกลุและภรรยำ ซึง่ได้แก่คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือ
หุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 64.99 ของทนุจดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หตัถกรรม  
5  บริษัท เพชรสรุำษฎร์ เทรดดิง้ 

จ ำกดั (“PST”) 
- PST เป็นบริษัทที่มีกรรมกำรคือ คณุรัตตำ พิทกัษำกลูเกษม ซึง่เป็นภรรยำของคณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ และ

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ได้แก่ คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์และ 
- ครอบครัว โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.2 ของทนุจดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 
- PST ประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่ด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก ปัจจบุนัได้หยดุประกอบธุรกิจแล้ว โดย

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในวนัที่ 30 ตลุำคม 2556 และจด 
- ทะเบียนเสร็จกำรช ำระบญัชีในวนัที่ 24 มิถนุำยน 2557 

6  บริษัท Transoffshore 
Logistics Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึง่จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 22.22 ของ
ทนุจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ และมีคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรบริษัท 

- ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน
กำรจดักำรขนสง่ กำรให้เชำ่ลำเปิดโล่ง กำรให้เช่ำพืน้ที่และโกดงัสินค้ำ กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ เป็น
ต้น 

7  บริษัท NCL Inter Logistics (S) 
Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00 
ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ และมีคุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็นกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

- ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) 

 

12.2 สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัปี 2557 และ ปี 2558 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2557 ปี 2558  
คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ 

โดยคุณ กิตติ และครอบค รัว 
(ภ รรยำและบุต ร) ถือหุ้ น ใน
สัดส่วนร้อยละ 50.53 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท  

โบนสัค้ำงจำ่ย 
 
 

0.21  - เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
บริษัทฯมีโบนสัค้ำงจำ่ยให้แก่กรรมกำรเป็นจ ำนวน 0.21 ล้ำนบำท ณ สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2557 
อนึ่ง บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยให้กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรสูงสดุนัน้อยู่ภำยใต้
กำรพิจำรณำของที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่คำ่ตอบแทนดงักลำ่วได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ที่ประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2557 โดยพิจำรณำจำกผลงำนในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ   

คณุวรำภรณ์ กิตติยำนรัุกษ์ เป็นมำรดำของคุณป่ินรัก ประ
สิทธิศิ ริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล โดยคุณ
ป่ินรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 7.27 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

ค่ ำ เ ช่ ำ ค ลั ง เ ก็ บ
เอกสำร 
 

 

0.095 0.0095 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทนัน้มีเอกสำรที่เก่ียวข้องจ ำนวนมำกซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษำ
เอกสำรดงักลำ่วเป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 5  ปี  
บริษัทจงึมีควำมจ ำต้องหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดงักลำ่ว โดยบริษัทได้ท ำสญัญำเชำ่อำคำร
พำณิชย์ 3 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 59/61 ซอยเจริญนคร 24  มีพืน้ที่ใช้สอยรวมประมำณ  408 ตร.ม. 
เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำร ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรท ำสญัญำเชำ่อำคำรดงักล่ำวมำตัง้แต่
ปี 2551 โดยสัญญำฉบบัปัจจบุันเร่ิมตัง้แต่ 1 สิงหำคม 2556  ถึง 31 กรกฎำคม 2559 อตัรำค่ำ
เชำ่เทำ่กบั 90,000 บำทตอ่ปี หรือเทำ่กบั 18.38  บำทต่อตำรำงเมตรตอ่เดือน (ไมร่วมภำษีหกั ณ 
ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชย์ลักษณะเดียวกนัในบริเวณใกล้เคียงพบวำ่มีอตัรำ
ค่ำเช่ำอยู่ในช่วงประมำณ 190,000-360,000 บำทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บำทต่อตำรำงเมตร
ตอ่เดือน 
นอกจำกนี ้ในกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำว บริษัทยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส ำนักงำนชั่วครำวใน
กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉกุเฉินอีกด้วย  

คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ น โดย
คุณสุขสันต์ ถือหุ้ นในสัดส่วน
ร้อยละ 1.14 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

ค่ำเช่ำที่ ดินพ ร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้ำงและอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร 

1.44 0.72 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ในเดือนเมษำยน 2555 บริษัทได้ลงทนุซือ้รถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 17 หวัและหำงลำกจ ำนวน 
18 หำงเป็นมลูค่ำรวม 29.84 ล้ำนบำท จำกบริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิง้ จ ำกัด (“PST”) เพื่อ
ขยำยธุรกิจขนส่งภำยในประเทศ โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทนุจำกกำรท ำสญัญำเชำ่ซือ้กบัสถำบนั
กำรเงินและใช้รำคำตำมที่สถำบนักำรเงินก ำหนดไว้ในสญัญำเชำ่ซือ้เป็นรำคำที่ซือ้รถบรรทกุหวั
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2557 ปี 2558  
ลำกและหำงลำกจำกคณุสขุสนัต์ ซึ่งกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรซือ้รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกเพ่ิม
ดงักล่ำวนัน้ จ ำเป็นต้องมีพืน้ที่ในกำรจอดรถและบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ รวมถึงพืน้ที่ในกำรตัง้
ส ำนักงำนเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งในช่วงเวลำนัน้ บริษัทได้มีกำร
เปรียบเทียบกำรลงทนุซือ้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพืน้ที่จอดรถและตัง้ส ำนักงำน กับกำรเช่ำพืน้ที่สถำน
ประกอบกิจกำรเดิมจำก PST และได้ข้อสรุปว่ำ กำรเช่ำพืน้ที่จำก PST มีต้นทุนที่ต ่ำกว่ำกำร
ลงทนุซือ้ที่ดินใหมแ่ละตัง้ส ำนักงำนใหม่ประมำณร้อยละ 20 บริษัทจงึได้มีกำรจดัท ำสญัญำเช่ำ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนเนือ้ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกับ PST เพื่อใช้เป็นสถำนที่
จอดรถและซ่อมบ ำรุงรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก และใช้เป็นส ำนักงำนเพื่อให้บริกำรลกูค้ำ โดย
สัญญำฉบับแรกเร่ิมตัง้แต่ 16 พฤษภำคม 2555 – 16 พฤษภำคม 2558 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 
0.12 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทตอ่ปี ทัง้นี ้ ณ วนัที่ท ำสญัญำดงักลำ่ว คณุสขุสนัต์ซึง่
เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ PST ได้เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแล้วตัง้แต่เม่ือวนัที่  29 
มีนำคม 2554 
 
ต่อมำ ในเดือนพฤษภำคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ได้ซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของบริษัท
จ ำนวน 0.125 ล้ำนหุ้น ที่รำคำ 40 บำทต่อหุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น) อนึ่ง คุณ
สขุสนัต์ในฐำนะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน PST จึงได้ด ำเนินกำรปิดกิจกำร PST เพื่อป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ดงันัน้ บริษัทจึงต้องยกเลิกสญัญำเช่ำที่ดิน
และสิ่งปลกูสร้ำงเดิมที่ได้จดัท ำไว้กับ PST และจดัท ำสญัญำเชำ่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงฉบบัใหม่
กบัคณุสขุสนัต์แทน โดยสญัญำเชำ่เร่ิมตัง้แต ่1 ธันวำคม 2555 – 30 พฤศจิกำยน 2558 อตัรำค่ำ
เช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไข
เชน่เดียวกนักบัสญัญำฉบบัเก่ำที่ท ำกบั PST 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2557 ปี 2558  
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งได้อนุมัติไว้ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/ 2556 ในวนัที่ 3 เมษำยน 2556 บริษัทจึงได้จดัให้มีกำรประเมินรำคำค่ำ
เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรในเดือนมกรำคม ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมลูให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นต่อรำยกำรเช่ำดงักล่ำว ซึ่งจำกรำยงำนกำรประเมินมลู
ค่ำที่จดัท ำโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี คอนซลัแตนท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระนัน้ ผู้
ประเมินดังกล่ำวได้ประเมินมูลค่ำค่ำเช่ำรวมสิ่งปลูกสร้ำงและอุปกรณ์เคร่ืองจักรได้เท่ำกับ 
96,916  บำทต่อเดือน หรือ 1.16 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปีแรกของกำรประเมินค่ำ
เช่ำในระยะเวลำรวม 15 ปี ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำปีละ 1.44 ล้ำนบำท 
พบวำ่ อตัรำค่ำเชำ่ตำมสญัญำสงูกวำ่อตัรำคำ่เช่ำที่ประเมินได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 19 ทัง้นี ้ผู้
ประเมินได้ให้ควำมเห็นตอ่ท ำเลและสภำพแวดล้อมของที่ดินดงักลำ่วกวำ่ สว่นใหญ่มีกำรพฒันำ
เป็นบ้ำนพกัอำศยั สว่นตำมริมถนนสำยหลกัจะเป็นสถำนที่ตัง้ของศนูย์กระจำยสินค้ำของบริษัท
หลำยแหง่ ดงันัน้ บริเวณดงักลำ่วจงึถือเป็นแหลง่ที่ตัง้ของระบบโลจิสติกส์ในภำคใต้ 
อย่ำงไรก็ตำม ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2558 ได้มี
มติอนมุตัิให้ซือ้ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงดงักล่ำวในรำคำ 15.64 ล้ำนบำทจำกนำยสขุสันต์ กิตติ
ภทัรพงษ์ ซึง่เป็นรำคำที่ไมต่่ำงจำกรำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระอย่ำงมีนัยส ำคญั โดย
ใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ซึ่งไมก่ระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้หยดุจ่ำย
คำ่เชำ่ตัง้แตง่วดวนัที่ 1 กรกฏำคม 2558 เป็นต้นไป 

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

เป็นบริษัทที่คุณกิตติ พัวถำวร
สกุลและภรรยำ ซึง่ได้แก่คณุป่ิน
รัก ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมกำร
และผู้ ถือหุ้ น โดยถือหุ้ นรวมใน
สัดส่วนร้อยละ  64.99 ของทุน
จดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

0.25 

0.12 

 

0.29 
0.17 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้จำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเคร่ืองหตัถกรรมได้ใช้
บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำร
ก ำหนดรำคำขำยสินค้ำระหว่ำงกันในรำคำต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำที่
เทียบเคียงกันได้กับลกูค้ำทัว่ไป (เครดิตเทอม 30 วนั )  โดยในปี 2558 บริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำร

ขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกรจำก G&M เท่ำกับ 0.29 บำท มีลกูหนีก้ำรค้ำเท่ำกับ 0.17 ล้ำน
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
(ลบ.) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

   ปี 2557 ปี 2558  
 บำท  

 
บริษัท Transoffshore 
Logistics Pte.Ltd 
 
 
 
 
 

- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่ง
จดทะเบียนบริษัทที่ประเทศ
สิงคโปร์ โดยบริษัทฯถือหุ้ นใน
สัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุน
จดทะเบียน 1,000,000 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ โดยบริษัทฯได้
ให้คุณกิตติ พัวถำวรสกุล ซึ่ง
ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ป ร ะ ธ ำ น
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ 

เข้ำ ร่วม เป็นกรรมกำรในTL 

เพื่อพิจำรณำกำรบริหำรงำน
ขอ งบ ริ ษั ท ร่ว ม แ ล ะค ว ำม
เหมำะสมของกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนักบับริษัทฯ  
 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 

- 
- 

25.71 
44.62 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ต้นทนุบริกำรจ ำนวน 44.62 ล้ำนบำท เป็นคำ่ระวำงเรือที่บริษัทฯจำ่ยให้แก่ บริษัท Transoffshore 
Logistics Pte.Ltd หรือ TL ซึง่เป็นผู้จดัหำเรือเพ่ือขนสง่สินค้ำ จำกทำ่เรือระนองไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้ง 
ประเทศเมียนมำร์  
รำยได้คำ่บริกำรจ ำนวน 25.71 ล้ำนบำท เป็นคำ่บริกำรทีบ่ริษัทฯเรียกเก็บจำก TL ในกำรให้บริกำร
ทำ่เรือ บริกำรจดักำรตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุ
บวกอตัรำก ำไร  
ซึง่ทัง้ต้นทนุและรำยได้มีเง่ือนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงได้กบัลกูค้ำทัว่ไป (เครดิตเทอม 30 วนั) ตำม
กำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้มีกำรปฎบิตัิตำมขัน้ตอนของกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั ด้วยกำรแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิ
รำยกำรตำมควำมเหมำะสม 
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12.3 สรุปภำระค ำ้ประกันระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกู้ รวมทัง้สิน้ 
510 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

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

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค ำ้ประกนัโดยสทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกของบริษัท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและสิง่ปลกูสร้ำง
ของบริษัท  
12.4 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน  

ในช่วงปี 2557 – 2558 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลที่เกี่ยวข้องกนั โดยแบ่งกำรท ำ
รำยกำรออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช ่น รำยกำรต้นทนุบริกำรกบับริษ ัท 
Transoffshore Logistics Pte.Ltd. และ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกร
แก่ บริษัท เกรซ แอนด์       แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด  โดยบริษัทมีกำร
ก ำหนดรำคำที่สำมำรถเปรียบเทียบได้กบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนั
โดยกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำระหว่ำงกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำ
ตำมปกติ  

2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงจำกกรรมกำร ซึ่งได้แก่ คณุสขุสนัต์ 
กิตติภทัรพงษ์ และญำติสนิทของคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่ง
รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์
แต่อย่ำงใด ยกเว้นรำยกำรที่บริษัทเช่ำที่ดินจำกคณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ ซึ่งอตัรำค่ำเช่ำตำม
สญัญำนัน้สงูกว่ำอตัรำคำ่เช่ำที่ประเมินที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ประมำณร้อยละ 19  อย่ำงไร
ก็ดี บริษัทได้มีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรลงทนุซือ้ที่ดินพร้อมก่อสร้ำงส ำนกังำนใหม่
กบักำรเช่ำสถำนที่ประกอบกิจกำรเดิมจำกคณุสขุสนัต์ จึงตดัสินใจท ำสญัญำเช่ำเนื่องจำกมี
ต้นทนุที่ถกูกว่ำกำรลงทนุซือ้ที่ดินและก่อสร้ำงส ำนกังำนใหม่ประมำณร้อยละ 20 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและถึงแม้
จะมีอตัรำค่ำเช่ำสงูกว่ำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระก็ตำม เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทได้
พิจำรณำถึงทำงเลอืกในกำรลงทนุอนัค ำนงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทในกำรเจรจำต่อรองกบั
คณุสขุสนัต์เสมือนเป็นบคุคลภำยนอก ประกอบกบัเป็นพืน้ท่ีที่มีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้และ
สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งตอ่เนื่องทนัที 

3. รำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รำยกำร
โบนสัค้ำงจ่ำย คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว 
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มีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แต่อย่ำงใด  

12.5  มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัตกิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนัซึ่งได้ผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำรำยกำร
ระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือ
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ซึง่ผู้ที่อำจ
มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนมุตัิกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกลำ่ว  นโยบำยของบริษัทในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมี
ดงันี ้

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ วตัถุดิบ เป็นต้น 
โดยกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วจะต้องมเีง่ือนไขกำรค้ำและรำคำที่เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะ
เดียวกับของผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้
พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตร
มำส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคับ 
ประกำศ ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น 
รำยกำรเช่ำทรัพย์สนิ หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยทรัพย์สนิ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงด้ำน
กำรเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
นโยบำยกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธุรกิจหรือ
ด ำเนินงำนแทนบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

และข้อบงัคับ ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัท 
เพื่อให้กำรตดัสินใจเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุ
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แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำย โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท 

12.6  แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยงัคงมีกำรท ำรำยกำรต่อไปในอนำคต ได้แก่ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่ง

และพิธีกำรศลุกำกรซึง่เป็นรำยกำรค้ำปกติ และรำยกำรเช่ำ พืน้ท่ีเก็บเอกสำร ซึ่งเกิดขึน้จำกควำมจ ำเป็นใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่วที่จะเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1. สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รำยงำนของผู้ สอบบัญ ชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทปี 2556 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวซูซำน              
เอี่ยมวณิชชำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4306 จำกบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็น
แบบไมม่ีเง่ือนไข วำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป 

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

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

กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯได้ทบทวนมลูค่ำคงเหลือของยำนพำหนะโดยปรับลดมลูค่ำ

คงเหลือของสินทรัพย์ดงักลำ่วลง บริษัทฯใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี
ดงักล่ำว มีผลท ำให้ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึน้จ ำนวน 0.28 ล้ำนบำทในงบก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

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

จดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทุนที่ต ่ำที่สดุ โดยลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ
หลกัคือ บริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก 

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

ส ำหรับงบกำรเงินในปี 2556 จะแสดงฐำนะกำรเงินบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จบริษัทส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำนัน้จะไม่ได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของ UNI เนื่องจำกหยุด
ประกอบธุรกิจแล้ว 

 เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วม
ลงทุนในบริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2557 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2557 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย 
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ณ สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม 2557, และ 31 ธันวาคม 2558  
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                     

สินทรัพย์หมนุเวียน                     

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  84.01 15.73  68.56 11.53  57.22     12.44  73.03      13.67  42.17      7.17  

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.12 0.03  0.17 0.03  137.32     29.86  0.12      0.03  1.68      0.28  

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอ่ืน 105.56 19.77  166.41 27.98  20.00       4.35  105.46        19.74  157.85        26.85  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 17.96      3.06 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 189.69 35.53  235.14 39.54  214.54     46.66  178.61      33.44  219.66      37.36  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน                     

เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 71.52 13.39  74.75 12.57  59.48     12.94  71.52      13.39  74.75      12.71  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 32.66 6.12  -       -               -              -    32.75        6.13  -        -  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -             -    -      -                 -              -    12.47        2.33  12.47        2.12  

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 214.80 40.23 250.90 42.19  169.42     36.84  213.68      40.01  248.41      42.25  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3.53 0.66 4.97 0.84  0.97       0.21  3.53        0.66  4.04        0.69  

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำ 1.25 0.23 1.12 0.19  1.38       0.30  1.25        0.23  1.12        0.19  

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จำ่ย 17.73 3.32 23.92 4.02  12.11       2.63  17.73        3.32  23.92        4.07  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 2.75 0.52 3.85 0.65 1.92       0.42  2.56        0.48  3.56        0.61  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 344.24    64.47  359.51    60.46  245.29     53.34  355.49      66.56  368.27      62.64  

รวมสินทรัพย์ 533.94  100.00  594.65  100.00  459.83  100.00  534.11   100.00  587.93   100.00  

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                     

หนีส้ินหมนุเวียน                     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 82.71    15.49  189.83    31.92  125.37     27.26  82.71      15.49  189.83        32.29  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 62.31    11.67  95.63    16.08  49.06     10.67  46.24        8.66  90.38        15.37  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.21      0.04  1.54      0.26  24.29       5.28  16.14        3.02  2.84        0.48  

สว่นของหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 
 

  
 

              

     ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 23.57      4.41  24.84      4.18  31.28       6.80  23.57        4.41  24.84        4.23  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -   -    -          -    1.17       0.25  -        -  -        - 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย   -      -             -             -    1.23       0.27           -           -      -            -    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - 0.14      0.02 -     -  -       -   -         - 

เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 3.50      0.66  3.66      0.62  4.11       0.89  3.50        0.66  3.67        0.62  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 172.30    32.27  315.64    53.08  236.52     51.44  172.16      32.23  311.56      52.99  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน                     

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน 28.16      5.27  32.86      5.52  52.96     11.52  28.16        5.27     32.86        5.59  

ประมำณกำรรือ้ถอน 0.13      0.02  -      -  0.12       0.03  0.13        0.02  -        -  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2.89      0.54  3.93      0.66  4.02       0.87  2.89        0.54  3.93        0.67  

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 3.69      0.69  5.34      0.90  1.56       0.34  3.69        0.69  5.27        0.90  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 1.56      0.29  1.38      0.23  1.40       0.30  1.56        0.29  1.37        0.23  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 36.43      6.82  43.51      7.31  60.06     13.06  36.43        6.82  43.43        7.39  

รวมหนีสิ้น 208.73   39.09  359.15   60.39  296.58    64.50  208.59     39.05  354.99     60.38  
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สว่นของผู้ ถือหุ้น                     

ทนุเรือนหุ้น                     

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 105.00    19.67  105.00    17.66  81.25     17.67  105.00      19.66  105.00      17.86  

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 190.92    35.76  190.92    32.11  48.75     10.60  190.92      35.75  190.93      32.48  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                     

     จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50      1.96  10.50      1.77  10.50       2.28  10.50        1.97  10.50        1.78  

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 18.93     3.54 (71.67) (12.05) 22.75       4.95 19.09       3.57 (73.49)     (12.50) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (0.14)   (0.02) 0.75      0.12           -              -       -               -      -               -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 325.21   60.91  235.50   39.61  163.25    35.50  325.52     60.95  232.94     39.62  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 533.94  100.00  594.65  100.00  459.83    100.00  534.11   100.00  587.93   100.00  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2557 2558 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้               
 

    

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 915.42   100.00  1,074.62   100.00  929.25   100.00  915.41    100.00  1,032.39    100.00  

ต้นทนุบริกำร 753.31     82.29  919.16     85.53  732.26     78.80  753.30      82.29  891.22      86.33  

ก าไรขัน้ต้น 162.11   17.71  155.46   14.47  196.99    21.20  162.11     17.71  141.17     13.67  

รำยได้อ่ืน 7.29       0.80  6.41       0.59  6.66       0.72  7.29        0.80  7.44        0.72  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 11.29       1.23  40.89       3.80  29.10       3.13  11.29        1.23  40.54        3.93  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 103.41     11.30  158.22     14.72  87.61       9.43  103.33      11.29  180.02      17.43  

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 54.71     5.98  (37.24)     (3.46)  86.94     9.36  54.79      5.99  (71.95)      (6.97)  

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 18.39       2.01  -      -  23.15       2.49  18.39        2.01  -        -  

ต้นทนุทำงกำรเงิน 10.69       1.17  9.05       0.84  10.37       1.12  10.69        1.17  9.05        0.88  

สว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม 0.09       0.01  32.66       3.04  -           -    -            -    -            -    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 25.54     2.79  (78.95)     (7.34)  53.43     5.75  25.71      2.81  (81.00)      (7.85)  

ภำษีเงินได้ 6.00       0.66  1.65       0.16  11.81       0.32  6.00        0.66  1.58        0.15  

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 19.54       2.13  (80.60)     (7.50)  41.62       5.43  19.71        2.15  (82.58)        (8.00)  

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน 1.49   0.89                -    

 

1.63   -   

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบริษัท 0.06   (0.19)   0.13   0.06   (0.20)   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุ้น) 339.58   420.00   325.00   339.58   42000   
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2556 2557 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน           

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 25.54 (78.95) 53.43 25.71 (81.00) 

รำยกำรปรับปรุง     
 

    

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 2.18 3.05 4.84 2.18 3.05 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (0.34) (0.29) (0.54) (0.20) (0.77) 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.77 0.05 0.15 0.77 0.06 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.29 0.55 0.22 0.12 0.13 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - -    - 32.75 

ขำดทนุจำกกำรตดัจำ่ยเงินประกนั - 18.49 -    - 18.49 

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 17.05 20.54 13.40 17.05 19.91 

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำตดัจำ่ย 0.13 0.13 0.13 0.30 0.55 

ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน์พนกังำน 0.97 1.04 0.83 0.97 1.04 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.09 32.66 -    - - 

ดอกเบีย้รับ (0.97) (0.66) (1.20) (0.97) (0.87) 

ดอกเบีย้จำ่ย 10.69 9.05 10.37 10.69 9.05 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์ด ำเนินงำน 56.43 5.66 81.64 56.64 2.39 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 49.71 (60.19) (26.41) 49.81 (53.14) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0.56) (19.58) (0.99) (0.37) (19.49) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (10.17) 33.92 (2.15) (10.31) 30.11 

เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร (0.61) 0.16 2.23 (0.61) 0.17 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.17 (0.18) 0.06 0.17 (0.18) 

เงินสดรับ(จำ่ย)จำกกำรด ำเนินงำน 94.96 (40.21) 54.39 95.33 (40.14) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 1.06 0.62 1.24 1.06 0.73 

เงินสดจำ่ยผลประโยชน์พนกังำน (0.06) - -    (0.06) - 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (9.87) (8.61) (9.11) (9.87) (8.61) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 86.09 (48.20) 46.51 86.46 (48.02) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
 

    

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั -    -    -    -    (17.96)    
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2556 2557 2558 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถำวร (68.00) (24.44) (7.30) (66.88) (22.63) 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2.66) (1.94) (0.06) (2.66) (0.86) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 1.99 1.61 1.29 1.99 1.61 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (32.75) - -    (32.75) - 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -    -    -    (12.47) - 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (12.04) (3.23) (0.81) (12.04) (3.23) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (113.45) (28.00) (6.88) (124.80) (43.07) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 

  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (42.66) 107.12 57.57 (42.66) 107.12 

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร  (1.17) - (7.25) (1.17) - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรอ่ืน -    0.13   -    - - 

เงินสดจำ่ยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (30.75) (28.08) (28.89) (30.75) (28.08) 

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทนุ 164.65 - -    164.65 - 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้-หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (4.75) (4.72) (6.57) (4.75) (4.08) 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (6.18) (4.08) (3.62) (6.18) (4.72) 

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

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 54.15 60.37 11.24 54.15 60.23 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียน - 0.38 - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 26.79 (15.45) 50.87 15.82 (30.86) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี 57.22 84.00 6.34 57.22 73.03 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 84.01 68.55 57.22 73.03 42.17 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2557 2558 2556 2557 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  
   อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง(เทำ่) 1.10 0.74 0.91 1.04 0.70 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 1.03 0.55 0.82 0.96 0.51 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.42 0.29 0.23 0.42 0.19  
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ(เทำ่) 9.94 6.45 6.91 7.49 6.54 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 36.20 56.58 52.12 48.06 55.81 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 15.81 9.61 14.10 15.81 9.86 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 22.77 37.98 25.54 22.77 37.01 
วงจรเงินสด (วนั) 13.43 15.67 26.58 25.28 24.48 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

     อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 17.71 14.46 21.20 17.71 13.67 
อตัรำก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำน (%) 5.98 (3.46) 9.36 5.99 (6.96) 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) 157.36 (19.16)* 53.50 157.81 (37.36)* 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 2.12 (7.46) 4.45 2.14 (7.99) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 8.00 (28.75)* 29.22 8.07 (35.45)* 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

     อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 3.93 (13.40)* 10.13 3.97 (14.04)* 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 19.05 (32.12)* 34.89 19.19 (33.24)* 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.86 1.11 2.28 1.86 0.90 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

     อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่ ) 0.64 1.52 1.82 0.64 1.52 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ( เทำ่ ) 9.35  0.00** 5.73 9.39  0.00** 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.84  0.00** 1.07 0.85  0.00** 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (เทำ่) 0.00 0.00 0.36 1.01 0.00 

 
หมำยเหต ุ* โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไร แต่ในปี 2558 บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำก
กำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้ งประเทศเมียนมำร์ สง่ผลให้อตัรำสว่นเงิน
สดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทนุ), อตัรำผลตอบแทน ผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำก
สนิทรัพย์ถำวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงลดลงจำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำก 
                   ** โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไร แต่ในปี 2558 บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทุน 
เนื่องจำกกำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ส่งผลให้
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ในปี 2558 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงมีคำ่ติดลบท ำให้ไมม่ีคำ่ตวัเลขในกำรค ำนวณ 
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14. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติก ส์ 

(Logistics Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2554 เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำกขึน้ 

 

ประเภทการให้บริการ 
2556 2557 2558  

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ – ไมร่วมโครงกำร
พิเศษ     

  

-ทำงเรือ 752.81 81.01 774.88 84.65 952.82 88.66 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืนๆ 13.28 1.43 15.30 1.67 12.07 1.13 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ – ไม่รวม
โครงการพิเศษ 

766.09 82.44 790.18 86.32 
 

964.89 
 

89.79 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ –โครงกำรพิเศษ** 
 

45.29 
 

4.88 - - - - 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 811.38 87.32 790.17 86.32 
 

964.89 
 

89.79 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 117.87 12.68 125.24 13.68 109.73 10.21 

รายได้จากการให้บริการรวม 929.25 100 915.41 100 
 

1,074.62 
 

100 

หมำยเหต ุ**  หมำยถงึ งำนโครงกำรจำกลกูค้ำตำ่งประเทศรำยหนึง่เป็นงำนท่ีเกิดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ลกัษณะเป็น
โครงกำรท่ีมีและจบไปในแตล่ะครัง้ตำมก ำหนดเวลำและต้องใช้ควำมช ำนำญพิเศษ 

เมื่อเดือนมีนำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯได้เปิดให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปท่ำเรือย่ำงกุ้ ง
ประเทศเมียนมำร์ เนื่องจำกเล็งเห็นวำ่ จดุดงักลำ่วเป็นประตสู ำคญัที่จะเช่ือมตอ่กำรขนสง่ทำงทะเลไปยงัประเทศอื่นๆ
ในฝ่ังทะเลอนัดำมนั โดยเฉพำะเมียนมำร์ ซึ่งยงัไม่มีผู้ ให้บริกำรในขณะนัน้ บริษัทฯจึงมี เป้ำหมำยที่จะพฒันำให้จุด
ดงักล่ำวเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมต่อกำรขนส่งทำงทะเลให้กับลกูค้ำ ซึ่งจะสำมำรถลดต้นทุน และระยะเวลำกำร
ขนสง่สนิค้ำได้เป็นอยำ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในหลำยๆด้ำน ทัง้กำรจ้ำงงำน กำรขยำยตวักำรสง่ออก และ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงัเร่ิมด ำเนินงำนได้เพียงเดือนกวำ่ บริษัทฯประสบปัญหำควำม
ไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรน ำสินค้ำออกจำกท่ำเรือ รวมถึงกำรตรวจเช็คตู้สินค้ำ ซึ่งสง่ผลต่อควำม
ลำ่ช้ำในกำรจดัสง่สินค้ำของลกูค้ำ ปัญหำดงักลำ่วเป็นปัญหำจำกปัจจยัภำยนอก แต่ได้สง่ผลต่อลกูค้ำของบริษัทฯที่
จะใช้บริกำรเร่ิมยกเลิกกำรจ้ำง บริษัทฯจึงมีต้นทนุกำรด ำเนินกำรที่สงูขึน้กว่ำค่ำใช้จ่ำยและรำยได้ บริษัทฯพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำปัญหำดงักลำ่ว จะท ำให้เกิดผลขำดทนุเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรไมม่ีลกูค้ำใช้บริกำร กำรด ำเนินกำรตอ่ไปอำจ
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สง่ผลขำดทนุเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้หยดุให้บริกำรกำรด ำเนินงำนในเดือนกรกฎำคม 2558 เพื่อจ ำกดัขอบเขต
ควำมเสยีหำยไมใ่ห้เพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในสว่นนี ้  
 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 929.25 ล้ำนบำทในปี 2556 และ 915.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 และ
เพิ่มขึน้เป็น 1,074.62 ล้ำนบำทในปี 2558 ซึ่งคิดเป็นกำรเติบโตในอตัรำร้อยละ 17 .39 แต่เนื่องจำกสภำวะควำมไม่
มัน่คงทำงกำรเมือง  กำรชะลอตวัของกำรสง่ของข้ำว และปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต ่ำจึงส่งผลให้บริษัทมีรำยได้
รวมในปี 2557ลดลงจำกปี 2556 จำก 929.25 ล้ำนบำท เป็น 915.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 ส ำหรับรำยได้ในปี 2558 
เพิ่มขึน้ เนื่องจำกนโยบำยกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำยและครอบคลมุ เพื่อมุง่สูเ่ป้ำหมำยในกำรเป็นผู้
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัท และบริษัทมีรำยได้จำกโครงกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือ
ระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้ง ประเทศเมียนมำร์ ซึง่ในปี 2557 บริษัทไมม่ีรำยได้ในสว่นนี ้ 

รำยได้จำกธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมำจำก
ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอบริกำรที่ต่อเนื่องมำกขึน้และครบวงจรมำกขึน้ โดยบริษัทฯ   มีกำรให้บริกำรขนส่งใน
ประเทศที่คลอบคลมุหลำยจุดบริกำร ซึ่งส่งผลให้กลุม่ลกูค้ำเดิมของบริษัทฯสำมำรถใช้บริกำรของบริษัฯได้มำกขึน้ 
และกำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ ๆ เพิ่มขึน้  

 
ส ำหรับรำยได้จำกธุรกิจขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกในปี 2558 มียอดรำยได้ลดลง 

15.53 ล้ำนบำท จำกปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 12.39 เนื่องจำกบริษัทฯได้บริหำรจัดกำรรถหัวลำกบำงส่วนเพื่อไป
สนบัสนนุในงำนท่ำเรือระนองสง่ผลให้งำนบริกำรที่รับงำนจำกบคุคลภำยนอกลดลงไปจำกเดิมไป  ดงันัน้จึงสง่ผลให้
รำยได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จำกธุรกิจบริหำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศเป็นหลกั 

บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำระหว่ำง
ประเทศ บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้ำ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จุดหมำย
ปลำยทำง 

ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้ค่ำบริกำรของ
บริษัทตำมงบกำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุค่ำระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่นๆที่บริษัทได้จ่ำยไปก่อนแล้วและ
อตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำกลกูค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทุนกำร
ให้บริกำรตำ่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 75-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65-75 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ ได้แก่ ต้นทนุคำ่ระวำงและ
ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำ โดยระยะ
ที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำค่ำบริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำห่ำงกัน
ประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรท่ีสะท้อนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำระวำงในแต่ละ
ช่วงเวลำได้ ส ำหรับค่ำบริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทุนบวกอตัรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำคำ่บริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึ่ง
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เป็นต้นทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้ 
โดยต้นทนุที่เกิดขึน้ในปี 2558 ทัง้ต้นทุนค่ำระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนส่ง ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยขน์พนกังำนที่
เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เป็นผลมำกจำกกำรกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ ง ประเทศเมียน
มำร์เป็นหลกั เนื่องจำกปี 2557 ไม่มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรสว่นนี ้ประกอบกบัมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำง
ประเทศทีค่รบวงจรมำกขึน้ ซึง่สมัพนัธ์กบัรำยได้ที่เพิ่มขึน้  

 

 
อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2556 2557 2558 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 19%-22% 15% - 22% 13% - 23% 

บริ่กำรขนสง่ในประเทศ 22%-25% 19% - 27% 11% - 22% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 21.20% 17.03% 14.47% 

อัตราก าไรขัน้ต้น-ไม่รวมงานโครงการ 19.59% 17.03% 14.47% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 196.99  ล้ำนบำท  162.11 ล้ำนบำท และ 155.46 ล้ำนบำท ในปี 2556, 2557 

และ 2558 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 21.20 ร้อยละ 17.03 และ ร้อยละ 14.47 ตำมล ำดบั โดย
กำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในช่วงปี 2557 มำจำกกำรท่ีในปี 2556 บริษัทได้รับงำนท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูซึง่ได้แก่ 
งำนโครงกำรจำกลกูค้ำตำ่งประเทศ 1 รำยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และได้รับงำนขนสง่ใน 
 
ประเทศที่ต้องใช้ควำมช ำนำญและควำมระมดัระวงัเพิ่มขึน้  แต่เนื่องจำกสภำวะควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมืองท ำให้
โครงกำรพิเศษดงักลำ่วชะลอตวัในปี 2557 ประกอบกบัจำกกำรมุง่เน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดแก่ลกูค้ำ
ที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้บริกำรกับบริษัทหรือมีกำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิด
โอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคณุภำพบริกำรแกล่กูค้ำในสว่นท่ียงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 
2557 สว่นอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2558 ที่ลดลงจำกปี 2557 มีสำเหตหุลกัๆมำจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่
สนิค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั 
ประกอบกบัมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้บริษัทไมรั่กษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ สง่ผลให้
อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกปี 2557 
บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2556 และ 2557 เทำ่กบั 41.62 ล้ำนบำท 19.71 ล้ำนบำท สว่นในปี 2558 มีขำดทนุสทุธิเทำ่กบั 
80.60 ล้ำนบำท และมีอัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.45 ร้อยละ 2.14 และมีอัตรำขำดทุนสุทธิร้อยละ 7 .50 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2556 บริษัทได้รับงำนโครงกำรต่ำงประเทศ 1 โครงกำรที่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงู ประกอบกบักำร
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน สง่ผลให้มีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2556 เพิ่มสงูขึน้ ส ำหรับปี  2557 บริษัทมีอตัรำก ำไร
สทุธิลดลงเมื่อเทียบกบัในปี 2556 โดยเป็นผลจำกกำรท่ีกลุม่ลกูค้ำของบริษัทหนัมำใช้บริกำรตอ่เนื่องมำกขึน้ ประกอบ
กบัไมไ่ด้รับงำนโครงกำรตำ่งประเทศที่มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูเนื่องจำกควำมไมส่งบทำงกำรเมือง สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำ
ก ำไรสทุธิลดลงในช่วงเวลำดงักลำ่ว สว่นในปี 2558 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิ มีสำเหตหุลกัๆมำจำกกำรขำดทนุจำกกำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ภูมิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกับมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้บริษัทไม่รักษำระดับอัตรำก ำไรได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในเส้นทำง
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ดงักลำ่ว รวมถึงกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศซึ่งยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้นของกำรประกอบธุรกิจซึ่งกำรขยำยธุรกิจไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2558 นัน้ มีวตัถปุระสงค์ที่จะขยำยกิจกำรของบริษัทฯ ไปสูต่่ำงประเทศ ทำงบริษัทฯ ใช้เงินทนุ
หมนุเวียนในกำรลงทนุ โดยมิได้กระทบกบักระแสเงินสด โดยกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ในปี 
2558 มีก ำไรสทุธิ 1.98 ล้ำนบำท (เร่ิมประกอบกำรปลำยปี 2557) สว่นกำรลงุทนใน บจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ 
บริษัทฯ ได้ลงทุนด้วยเงิน 1 ล้ำนเหรียญดอลลำ่ห์สหรัฐ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภำพ
คล่องของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรขยำยธรกรรมของบริษัทฯ ไปสู่กิจกรรมโลจิสติกส์ระดับภูมิภำค แต่
ภำยหลงัปรำกฏวำ่ บจก.ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ มีผลขำดทนุจนเกินทนุจำกกำรยกเลกิเส้นทำงกำรเดินเรือระหวำ่ง
ทำ่เรือระนองกบัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์ท ำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
จ ำนวน 32.75 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษัทฯ มีขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเงินประกนัจำกงำนท่ำเรือระนองจ ำนวน 18.49 
ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรที่บริษัทฯได้ท ำสญัญำกับบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ในกำรด ำเนินธุรกิจ
เดินเรือจำกท่ำเรือระนองไปยงัท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยวำงเงินประกันควำมเสี่ยงไว้
จ ำนวน 550,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ดงันัน้ เมื่อบริษัทฯยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนดท ำให้ถกูริบเงินประกันดงักลำ่ว 
ประกอบกบับริษัทฯรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ ำนวน 32.75 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทฯมี
ผลกำรด ำเนินขำดทนุสทุธิในปี 2558   
อยำ่งไรก็ตำมในสว่นของบริษัทยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร์ในปี 2558 มีผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิ 1.98 ล้ำนบำทซึง่เร่ิม
ประกอบกำรในช่วงปลำยปี 2557 เป็นต้นมำ  
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 35-40 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60-65 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง
จำก ณ สิน้ปี 2556  จ ำนวน 459.83 ล้ำนบำท เป็น 533.93 ล้ำนบำท และ 594.65 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557และ        
ปี2558 ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมในปี 2557 ได้แก่ เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จำกกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไป กำรลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำงส่งผลให้รำยกำรที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ ของบริษัทเพิ่มขึน้ ประกอบกับกำรลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำไปยงัต่ำงประเทศ สว่นสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 ได้แก่ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
ซึ่งในปี 2558 2558 เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 36.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.81 สำเหตุหลกัเนื่องจำก
บริษัทได้ท ำกำรซือ้รถหวัลำกเพิ่มขึน้จ ำนวน 15 หวัลำกมลูคำ่ประมำณ 38.59 ล้ำนบำท โดยใช้วิธีกำรเช่ำซือ้ทัง้จ ำนวน
ท ำให้หนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย กำรซือ้ที่ดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรใน
ปี 2558 จ ำนวน 15.31 ล้ำน ลดลงจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 จ ำนวน 41.65 
ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2558 เป็นกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและสว่น
ปรับปรุงที่ดินและอำคำรท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี เพื่อใช้เป็นส ำนกังำนและลำนจอดรถหวัลำกของบริษัทฯ สว่นกำรซือ้
ที่ดิน อำคำร และสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำรในปี 2557 นัน้เป็นกำรซือ้ที่ดินอำคำรและสว่นปรับปรุงที่ดินและอำคำร
ที่จงัหวดักรุงเทพมหำนครเพื่อใช้รองรับกำรขยำยของส ำนกังำนบริษัทฯในปัจจุบนัอนำคต ประกอบกบัมีลกูหนีเ้พิ่มขึน้
จำกปี 2557 ซึง่สมัพนัธ์กบัยอดรำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เช่นกนั 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระหวำ่งติดตัง้ ซึง่ปี 2558 เพิ่มขึน้จำก
ปี 2557 เนื่องจำกกำรซือ้โปรแกรมพืน้ฐำนในกำรท ำงำนด้ำนเอกสำรและตำรำงค ำนวณ(Microsoft office) เพิ่มเพื่อ
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รองรับกำรเพิ่มขึน้ของพนกังำนทัง้ในประเทศ และบริษัทย่อยใน ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ และซือ้โปรแกรมระบบบญัชี
ของบริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ 

 
หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 70-85 โดยมีสว่นประกอบ

หลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็น
สดัส่วนประมำณร้อยละ 15-30 ของหนีส้ินรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน   
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวมของบริษัทลดลงจำก 296.58 
ล้ำนบำท ณสิน้ปี 2556 เป็น 208.72 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 โดยสำเหตุหลกั ได้แก่ กำรน ำเงินสดที่ได้รับกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไปบำงสว่นช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และกำรลดลงของ
หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเนื่องจำกกำรช ำระเงินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินตำมระยะเวลำประกอบกบั
กำรไมไ่ด้เช่ำซือ้สนิทรัพย์ที่หมดสญัญำแล้วเพิ่มเติมในปี 2557 สว่นในปี 2558 หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 
150.43 ล้ำนบำทเป็น 359.15 ล้ำนบำท โดยสำเหตหุลกัๆได้แก่ กำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทนุในโครงกำรทำ่เรือระนองซึ่งมีผลขำดทนุเกิดขึน้ และเจ้ำหนี ้
กำรค้ำเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธ์กนั 

ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 163.25 ล้ำนบำท 325.20 ล้ำนบำท และ 
235.50 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 กำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจำกปี 2556 เกิดจำกก ำไร
สะสมที่เพิ่มขึน้จำกผลประกอบกำรท่ีเพิ่มขึน้ในปี และกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไป      สว่นในปี 
2558 ท่ีลดลงจำกปี 2557 หลกัๆเกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท  ทัง้นีบ้ริษัทมี
กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 
15.00 ล้ำนบำท 25.00 ล้ำนบำทและ 10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ทัง้นีบ้ริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้
1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกหลำยแห่ง 

โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1 - 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและ
คำ่บริกำรรวมตำมสญัญำเดือนละ 662,685.37 บำท 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสอืค ำ้ประกนักบั
หนว่ยงำนตำ่งๆ เช่น กำรไฟฟ้ำ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 1.53 ล้ำนบำท  
 
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ 41.62 25.71 (78.95) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 46.51 86.46 (48.20) 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (6.88) (124.80) (28.00) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 11.24 54.15 60.37 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 50.87 15.82 (15.45) 



                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 89 

 
ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิจ ำนวน 15.45 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกัๆ ดงันี ้
1. กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวนลดลง 48.20 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ         

ผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 78.95 ล้ำนบำท ประกอบกบัมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นค้ำงช ำระ
เพิ่มขึน้จ ำนวน 60.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2558 บริษัท ฯ มีรำยได้ที่เกิดขึน้ในชว่งไตรมำสสีปี่ 2558 
มำกกวำ่รำยได้ทีเ่กิดขึน้ในไตรมำสสีปี่ 2557 ประมำณ 47.47 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษัทยอ่ยในประเทศ
สงิคโปร์มีรำยได้ในไตรมำสสีปี่  2558 ประมำณ 11.34 ล้ำนบำท โดยในปี 2557 บริษัทยอ่ยในสงิคโปร์
ยงัไมม่ีรำยได้ ท ำให้มีลกูหนีค้้ำงช ำระปี 2558 มำกกวำ่ปี 2557 และสง่ผลตอ่ลกูหนีอ้ื่นท่ีเกิดจำกกำรทด
รองจ่ำยคำ่พิธีกำรแทนลกูค้ำทีเ่กิดจำกงำนในช่วงไตรมำสสีท่ ำให้ลกูหนีอ้ื่นค้ำงช ำระปี 2558 เพิ่มขึน้
จำก ปี 2557 ประมำณ 6.98 ล้ำนบำท แตท่ัง้นีใ้นสว่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำก็มยีอดค้ำงช ำระเพิ่มขึน้เช่นกนั 
จ ำนวน 32.59 ล้ำนบำท ซึง่ก็สมัพนัธ์กนักบักำรท่ีบริษัทฯมงีำนเพิม่ขึน้เมื่อรำยได้เพิม่ขึน้ ต้นทนุก็เพิ่มขึน้
เช่นกนั สง่ผลให้เจ้ำหนีค้งค้ำงก็เพิ่มขึน้ตำมไปด้วย สง่ผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 
2558 ลดลง 48.20 ล้ำนบำท 

2. กระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุจ ำนวน  28.00 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ กำรซือ้ที่ดิน
เพิ่มเติม กำรลงทนุในสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง ยำนพำหนะ และอปุกรณ์ตำ่งๆจ ำนวน 24.44 ล้ำนบำท  
อีกทัง้เงินสดใช้ไปในรำยกำรเงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ 3.22 ล้ำนบำท ทัง้นีก้ำรซือ้
ทรัพย์สนิดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบกบัฐำนะกำรเงินของบริษัทฯแตอ่ยำ่งใด 

3. กระแสเงินสดจำกกำรกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 60.37 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำรเพิ่มขึน้
ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 107.11 ล้ำนบำท ท่ีใช้ไปในกำร
ลงทนุตำมที่กลำ่วไว้ ข้อ 2 และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในสว่นของลกูหนีก้ำรค้ำที่เพิ่มขึน้ และ กบัโครงกำร
ท่ำเรือระนอง ซึ่งโครงกำรดงักลำ่วมีผลขำดทนุและถกูยึดเงินประกนัประมำณ 18.49 ล้ำนบำท  โดยที่
ในปี 2557 บริษัทฯมียอดวงเงินทัง้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 
259 ล้ำนบำท แต่ในปี 2558 บริษัทฯได้รับวงเงินเพิ่มขึน้จำกสถำบนักำรเงินรำยใหม่ที่ให้สินเช่ือกับ
บริษัทฯ ท ำให้ในปี 2558 มียอดวงเงินทัง้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
จ ำนวน 360 ล้ำนบำทแต่ทัง้นีก็้มียอดลดลงจำกกำรลดลงของหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
จ ำนวน 32.80 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
แหลง่ที่มำของเงินทนุ  
ณ 31 ธนัวำคม 2558 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 
1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่

ยงัไมไ่ด้ใช้ 60 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 
2.   ตัว๋สญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 มีวงเงินตัว๋สญัญำใช้เงิน

คงเหลอืที่ยงัไม่ได้ใช้ 110.18 ล้ำนบำท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และ
เพื่อใช้ในกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้
เงินตำมจ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึง่มีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัท่ีออกตัว๋สญัญำ
ใช้เงินแล้ว 

กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 
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ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไมม่ีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ิน
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2556, 2557 และ 2558 บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งเทำ่กบั 0.91 เทำ่ 1.04เทำ่ และ 0.74 เทำ่
ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งที่เพิ่มขึน้ในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไปในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ท ำให้สนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อย
ละ 20 สว่นในปี 2558 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งลดลงจำกปี 2557 อยำ่งมำก เนื่องจำก บริษัทมีหนีส้นิจำกเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน  107.11 ล้ำนบำท ทีใ่ช้ไปในกำรลงทนุและเป็น
เงินทนุหมนุเวียนกบัโครงกำรทำ่เรือระนอง ซึง่เกิดผลขำดทนุขึน้ 

  บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 52.12 วนั 48.06 วนั และ 56.58 วนั ส ำหรับปี 2556 2557 และ 2558 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจำกนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้ยอดขำยมี
กำรกระจำยตัว ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในช่วงปลำยปี ส่วนในปี 2558 ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้พิ่มขึน้จำกปี 2557 
ประมำณ 8 วนั เนื่องจำกมียอดขำยในช่วงปลำยปีเพิ่มขึน้จำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำก เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯมีสว่น
งำนเพิ่มขึน้ใหม่ในแผนกบริกำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งสง่ผลให้มีขำยเพิ่มขึน้และมีผลท ำให้ยอดลกูหนีค้้ำง
ช ำระเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั ซึ่งสมัพนัธ์กนั ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ในแนวนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของ
บริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

โดยที่ คณุภำพของลกูหนี ้กำรวิเครำะห์อำยลุกูหนี ้กำรตัง้ส ำรองและควำมเพียงพอของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
เป็นดงันี ้

ลกูหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 154.18 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้ตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 7.72 ล้ำนบำท ลดลงสทุธิจำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22.54 
สว่นหนึง่เนื่องจำกได้รับช ำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระนำนจำกลกูหนีเ้พิ่มขึน้จำกปีก่อน 

ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำที่มีอำยลุกูหนีม้ำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไป ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 9.08 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 0.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.83 เนื่องจำกยงัไม่รับช ำระหนีท้ี่ค้ำงนำนเพิ่มขึน้จำก
ลกูหนีบ้ำงรำย  
    (หนว่ย : บำท) 
          อำยลุกูหนีก้ำรค้ำ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 79,860,788.40 52,322,338.54 76,128,364.67 52,307,510.14 

ค้ำงช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 53,527,779.79 39,109,949.76 49,984,021.37 39,109,949.76 

ค้ำงช ำระ 3 – 6  เดือน 3,779,940.37 1,282,872.11 3,270,648.71 1,282,872.11 

ค้ำงช ำระ 6 – 12 เดือน 7,931,846.77 209,644.31 7,931,846.77 209,644.31 

ค้ำงช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน 9,085,518.37 9,965,863.43 9,085,518.37 9,965,863.43 

           รวม 154,185,873.70 102,890,668.15 146,400,399.89 102,875,839.75 

หกั   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7,729,590.42) (9,985,845.29) (7,729,590.42) (9,985,845.29) 

           สทุธิ 146,456,283.28 92,904,822.86 138,670,809.47 92,889,994.46 
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ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัรำร้อยละ 100 ของยอดลกูหนีท้ี่ลกูหนีร้ำยนัน้ ๆ ไม่มีกำร

ติดต่อกบับริษัทอีกต่อไป  และค้ำงช ำระมำกกวำ่ 181 วนั (กรณีมีลกูหนีก้ำรค้ำคงเหลอืมำกกวำ่เจ้ำหนีก้ำรค้ำในรำย
เดียวกนัจะพิจำรณำตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกยอดลกูหนีก้ำรค้ำหลงัหกัลบด้วยยอดเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2556 2557 และ 2558 เทำ่กบั 1.82 เทำ่ 0.64 เทำ่ และ 1.52 เทำ่
ตำมล ำดบั โดยอตัรำสว่นท่ีลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัในปี 2557 เนื่องมำจำกกำรลดลงของหนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบีย้ 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนจ ำนวน 85.50 ล้ำนบำท ประกอบกบั สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรระดมทนุจำกกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้แรกตอ่ประชำชนทัว่ไป และก ำไรในปี 2557 ส ำหรับในปี 2558 มีอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำก
ปี 2557 เนื่องจำก ในสว่นของผู้ ถือหุ้นมียอดลดลง 89.70 ล้ำนบำท จำกผลประกอบกำรท่ีมีผลขำดทนุ 80.60 ล้ำน
บำทเป็นหลกั ซึง่สง่ผลให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2558 เป็น 1.52 เทำ่ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2556 2557 และ 2558 เท่ำกับ 29.22% 8.07% และ ติดลบ 35.45% 
เนื่องจำก ในปี 2557 กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ครัง้แรกต่อประชำชนทัว่ไปที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น ท ำให้อตัรำสว่นสินทรัพย์
และหนีส้นิเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีสงูขึน้อยำ่งเห็นได้ชดัเป็นเหตใุห้ในปี 2557 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทำ่กบัร้อย
ละ 8.07 ลดลงจำก ร้อยละ 29.22 ในปี 2556 ส ำหรับปี 2558 มีผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบ เนื่องจำกบริษัทมีผล
ประกอบขำดทนุสทุธิในปี 2558 จ ำนวน 80.60 ล้ำนบำท 

ผลประกอบกำรปี 2557 บริษัทฯมีก ำไร แตใ่นปี 2558 บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำกกำรขำดทนุจำก
กำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ส่งผลให้อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำ
ก ำไร(ขำดทนุ), อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร 
ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จึงลดลงจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำกและยงัสง่ผลให้อตัรำสว่นควำมสำมำรถใน
กำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 จึงมี
คำ่ติดลบท ำให้ไมม่ีคำ่ตวัเลขในกำรค ำนวณ 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

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

2. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ
เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ อีกทัง้ยังเปิดโดกำศให้บริษัทฯ หำพันธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่ งในนโยบำยและ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพันธมิตรและเครือข่ำยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประเทศ และ
ตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทุนใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกัและจะพยำยำมใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนงึถึงควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ในทกุ ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำม
ไม่แน่นอนในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำง ๆ ซึง่สอดคล้องกบักำรก ำหนด
นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรบริหำรงำนส ำหรับบริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ ซึง่ต้องค ำนงึถึงปัจจยัควำมเสีย่งต่ำง ๆ ที่
เกิดจำกควำมไมแ่นน่อนในระดบัประเทศ และภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก 
และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนดงักลำ่ว 
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ในกรณีของบริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ ทำงบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องและอยูใ่น

กรอบของกำรใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ เป็นหลกั ซึง่ทำงบริษัทฯ เห็นอตัรำกำรเติบโตตำมแผนงำนอยำ่งตอ่เนื่อง
มำตัง้แต่ต้นปีที่ผ่ำนมำ ย่อมแสดงถึงศกัยภำพในกำรขยำยส ำนกังำนที่ประเทศสิงคโปร์ไปสูร่ะดบัภูมิภำคต่อไป โดย
อำจจะใช้กลยทุธ์ในกำรเปิดบริษัทฯ ไปสูป่ระเทศอื่น ๆ ในอำเชียน ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรลงทนุเอง กำรร่วมทนุ หรือเป็น
กำรซือ้กิจกำร ทัง้นีจ้ะบริษัทฯ จะค ำนงึจำกเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ เป็นหลกั 
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 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยกร  ทพัพะรังสี  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 

71 ปริญญำตรี                
สำขำอตุสำหกรรม  
มหำวิทยำลยัคล๊ำก รัฐแมต
ซำซเูซสต์ สหรัฐอเมริกำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 
Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2541 - ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

 
 

ประธำนบริหำร 
 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

นำยกสมำคมฯ 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพเชือ้เพลิง 
 
ผลิตยำงสงัเครำะห์ 
 
สมำคม 

2 นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 
-ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 

55 ปริญญำโท   
พฒันำเศรษฐกิจ     
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี   
ธุรกิจกำรเกษตร     
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น103 ปี 2556 
 
Director Certification 
Program รุ่น 204 ปี 2558 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2554-2555 
 
 
 

2546-2554 

กรรมกำร 
 
 
 

Assistant 
Managing 
Director 

 
Chief Financial 

Officer 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 
กำรประปำนครหลวง 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ให้เชำ่แบบสญัญำเชำ่ซือ้และ
เชำ่กำรเงิน สญัญำเชำ่
ด ำเนินงำน 
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยสมชำย  ชำญพฒันำ
กร 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

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

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2538-2541 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
Managing 
Director 
 
Insurance 
Manager 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
สง่ออก เคมีภณัฑ์ สินค้ำ
อปุโภคบริโภค 
 
ให้เชำ่คลงัน ำ้มนัและสถำนี
บริกำร 
 

4 นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

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

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
 

2553 
 
 
 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ที่ปรึกษำประจ ำ 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำ ทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 
 
 
องค์กำรสรุำ 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 3 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2553 – 2556 
 
 
 

2555 – 2556 
 
 

2553 - 2555 
 

คณะกรรมกำร/
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
ที่ปรึกษำด้ำน
พฒันำฐำนภำษี 
 
รองอธิบดี 

บริษัท ห้องปฏิบตัิกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
กรมสรรพำกร 

หน่วยงำนกระทรวงกำรคลงั 
 
 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
กรมสรรพำกร 

5 นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

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

34.05% -ไมมี่- 2539– ปัจจบุนั 
 
 
 

2552– 2555 
 
 

2537-2552 

กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
กรรมกำร 

 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ภำยใน
และตำ่งประเทศ 

6 นำยสขุสนัต์  กิตติภทัรพงษ์ 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

50 ปวส.ชำ่งยนต์ 
โรงเรียนชำ่งกลสรุำษฎร์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 

1.14% -ไมมี่- 2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2549 – 2554 

กรรมกำร /รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิ
สติกส์ 
 
บจก. เพชรสรุำษฎร์ เทรด
ดิง้ 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
บริกำรขนสง่สินค้ำทัว่ประเทศ 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 4 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

47 ปวส.สถำบนัเทคโนโลยีรำช
มงคล วิทยำเขตบพิตรพิมขุ 
(มหำเมฆ ) 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 

0.95% -ไมมี่- 2539 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 

8 นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

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

0.95% -ไมมี่- 2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

2539-2550 

กรรมกำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซ่ี 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 

9 นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

33 ปริญญำตรี ศลิปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสยำม 
 

0.95% -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 
 
 

กรรมกำร/ รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
Marketing 
Manager 
 
 
 
 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 - 2556 Marketing 
Manager 

 

บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 

10 นำยชำญวฒิุ วรรณโภสพ 
-ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
และบญัชี 

37 ปริญญำโท
MS.MANAGEMENT
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี  
BBA..ACCOUNTING 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสำนมิตร  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2551 - 2555 
 
 

2548 - 2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงินและบญัช ี

 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชี 

 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัช ี

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ.ไทยเอทำนอล       
พำวเวอร์ 
 
บจก.รวมนครก่อสร้ำง 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ผลิตเอธิลแอลกอฮอล์          
(เอทำนอล) 
 
รับเหมำก่อสร้ำง (อำคำร
โครงกำรตำ่งๆ) 

11 น.ส. รัชนี เหลำ่สำครชยั 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 

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

-ไมมี่- -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั 
 
 

 
2554-2557 

 
 

2546 - 2552 

เลขำนกุำรบริษัท 
 
 

 
เลขำนกุำร
ผู้บริหำร 

 
เลขำนกุำร
ผู้บริหำร 

 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ขำยปลีกนำฬิกำและ
เคร่ืองประดบั 
 
ตวัแทนสง่สินค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 

 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 6 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนช่ัน
แนล โลจิสติกส์ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 
บจ. ทรำนส์ออฟชอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั   

บจ. กรุงเทพ  
ซินธิติกส ์

 

บจ. โคเรีย พำวเวอร์-
เอ็กซ์ 

 

บจ. กวัลำ 
บำงกอก 

 

บจ. วีพี อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) 
 

1. นำยกร                       ทพัพะรังสี C, II, I   C, I CEO, I   
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด AC, II, I       
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร AC, II, I     I  
4. นำงจิตรมณี               สวุรรณพลู* AC, II, I       
5. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ CEO, I, III I, M I    I 
6. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ M, I,III       
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต M, I,III       
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม M, I,III I      
9. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้ M, I,III       
10. นำยชำญวฒิุ              วรรณโภสพ M       
 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ   CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร     M = ผู้บริหำร      I= กรรมกำร     II= กรรมกำรอิสระ     III= กรรมกำรบริหำร 
*นำงจิตรมณี สวุรรณพลู ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2558 ประชมุเม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 2558 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

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

2. จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิตำ่งๆ 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีก ำกบับริษัทตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 

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

 



                                                                     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  

รายช่ือกรรมการ 
บมจ. เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิ
สติกส์ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 
บจ. ทรำนส์ออฟชอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั   

1. นำยกร                       ทพัพะรังสี C, II, I   
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด AC, II, I   
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร AC, II, I   
4. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู AC, II, I   
5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ CEO, I, III I, M I 
6. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ M, I,III   
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต M, I,III   
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม M, I,III I  
9. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้ M, I,III   
10. นำย CHENG CHEE OOI  I, M  
11. นำย ALVIN LIM SIEN YONG   I, M 

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