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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร
จัดกำรระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคุณกิตติ พวัถำวรสกุล เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั
(มหำชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จบูิลี ่จ ำกดั”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนูิทรำนส์ โกลบอล จ ำกดั (“UNI”) ปัจจบุนัได้หยดุประกอบธุรกิจแล้ว  

บริษัทฯ เร่ิมต้นให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท วี พี 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) โดยเร่ิมจำกกำรเป็น  ผู้ให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแบบ
ไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกำ และขยำยสูเ่ส้นทำงในทวีปเอเชียและยโุรปใน
ปี 2539 และปี 2543 ตำมล ำดบั  

เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกลุ่มบริษัทและขจัดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะ
เกิดขึน้ในอนำคต ในปี 2552  VP จึงได้เร่ิมหยดุกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนกังำนซึง่เป็นผู้ก่อตัง้ UNI ได้ขำย
หุ้น UNI ให้แก่คณุกิตติ  พวัถำวรสกลุ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ต่อมำคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ ได้มีกำรขำยหุ้น 
UNI ให้แก่บคุคลภำยนอกทัง้หมด แต่ UNI ยงัคงใช้สถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทฯ และยงัต้อง
พึ่งพำบริษัทฯ ในด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริหำรจดักำรด้ำนบญัชีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบนั  VP และ 
UNI ได้หยุดกำรประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยดุกำรประกอบธุรกิจกบักรมสรรพำกรตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  
และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบัญชี ดังนัน้ บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั เพียงแหง่เดียว 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำง
ประเทศได้ทัง้แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ให้บริกำรด้ำนพิธีกำร
ศุลกำกรและเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยงัได้มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำง
ลำกเพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำโดยเร่ิมต้นที่เส้นทำงในภำคใต้ และขยำยไปในเส้นทำงภำค
ตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

ต่อมำได้มีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท(มหำชน) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมั่นคงมำกว่ำ 20 ปี โดยมีทุนจด
ทะเบียน 157.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 630 ล้ำนหุ้น โดยเป็นทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว 105  ล้ำนบำท จ ำนวน
หุ้นจดทะเบียน หุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) จ ำนวน 6 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินค้ำแบบ
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เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนสง่สนิค้ำแบบจำกประตสููป่ระต ู(Door to Door), 
กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจัดหำตู้ขนส่งสินค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้
คอนเทนเนอร์ และกำรขนสง่สินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก , ตวัแทนขนสง่ทำงเรือ และ บริษัทร่วมที่ท ำธุรกิจ
อื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัท
ร่วม ทัง้สิน้ 7 บริษัท ดงัรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.  (“บริษัทยอ่ย”)      : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
3. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั    (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 
4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.       (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 
5. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 
6. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั                 (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 
7. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั                    (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 
 

1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย และกลยทุธ์กำรเดินงำนของบริษัท รวมถึงมี
กำรพิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มีควำมคลอบคลุม ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทำง 
เป้ำหมำย และ สะท้อนถึงตวัตนของบริษัท รวมถึงทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจที่เคลื่อนไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 วิสยัทศัน์ 
บริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทัศน์ในกำรเป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็น
ทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

พนัธกิจ 

พนัธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบคุลำกรที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญและให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พร้อมทัง้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มี
ประสทิธิภำพทัว่โลก 

เปำ้หมำยในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 

เปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ คือกำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทนุด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ
และสร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำให้มำกที่สดุ  

กลยทุธ์กำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำร
ได้อยำ่งครอบคลมุตัง้แตก่ำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจดัหำวธีิขนสง่ที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำร
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ให้ลกูค้ำสำมำรถขนสง่ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใต้ต้นทนุท่ีต ่ำที่สดุ รวมถึงมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตร
ในตำ่งประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่ง ๆ ได้ทัว่โลก 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2557 มกรำคม - บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ โดย
ปัจจุบนัมีคลงัสินค้ำที่ให้บริกำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-
ตรำด (ปัจจบุนัไมไ่ด้มีกำรให้บริกำรแล้ว) 

 สงิหำคม       -     ตัง้ส ำนกังำนสำขำที่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 

 พฤศจิกำยน  -   บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนที่
ช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.25 บำท 

 พฤศจิกำยน - ก่อตัง้ NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ 
ตัง้อยู่ในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ 
โดยมีทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่น 100% ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 

 ธนัวำคม      -    บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้ นของบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วน  22.22% ของจ ำนวนหุ้ นจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,000,000 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ ในรำคำรวมประมำณ 33,080,000 บำท ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิ
สติกส์ ทัง้นีเ้ป็นกำรลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจกำรขนสง่ด้ำนระบบโลจิสติกส์ในกลุม่
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับท่อขุดเจำะน ำ้มนัดิบ และรองรับกำรขยำยตลำดสู่กลุ่ม
ประเทศอำเซียนและได้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่ำวแล้วในช่วงต้นปี 2559 
เนื่องจำกธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัน ำ้มนัประสบปัญหำขำดทนุ  

ปี 2558    กมุภำพนัธ์ - บริษัทฯ ขยำยธุรกิจขนสง่ในประเทศโดยกำรซือ้หวัลำกเพิ่มจ ำนวน 15 หวั รวม
บริษัทฯ มีจ ำนวนหวัลำกทัง้หมด 65 หวัลำก และ 98 หำงลำก  

 มีนำคม - บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจำก
ทำ่เรือระนองประเทศไทยไปยงัทำ่เรือยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์ 

 กรกฎำคม      -   บริษัทฯ หยดุให้บริกำรจดัสง่สินค้ำทำงเรือจำกท่ำเรือระนองประเทศไทยไปยงั
ท่ำเรือย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัยะส ำคญัต่อกำร
ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
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 พฤศจิกำยน  -    คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
ทัง้จ ำนวน ของบริษัท ทรำนส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ในประเทศสิงคโปร์     
ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วน  22.22% ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว
ทัง้หมดจ ำนวน 1,000,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ ให้แก่ Mr.Alvin Lim Sien 
Yong ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม เนื่องจำกบริษัทร่วมมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน
ในงวด 9 เดือน จนท ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ โดยจ ำหน่ำยไปในรำคำรวม 
10,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ ซึ่งมีผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 
990,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ หรือประมำณ 32.59 ล้ำนบำท   

         ธนัวำคม -  บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 
1 (NCL-W1) โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัรำ 3 หุ้นเดิมตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่  
อตัรำกำรใช้สทิธิหุ้นละ 4.00 บำท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 140 ล้ำนบำท มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25
บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ NCL-W1   

ปี 2559     มกรำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัท
ร่วม” หรือ “SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2559 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วย
รถบรรทกุหวัลำก และเมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ขำยทรัพย์สิน หัวลำก จ ำนวน 65 หัว และหำงพ่วง 
จ ำนวน 98 หำง ให้แก่ SSK ตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุนคิดเป็น
ประมำณ 120.94 ล้ำนบำท 

- และในเดือนมิถุนำยน ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จ ำนวน 289 ล้ำน
บำท จำกเดิมที่มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท รวมเป็น 290 ล้ำนบำท  

 มีนำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) 
เพื่อจัดตัง้ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 
ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรจัดหำตู้ขนสง่สินค้ำ (SOC) และให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ โดยกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเลโดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทอนเนอร์
เอง และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จำกตำ่งประเทศในกำรน ำเข้ำและสง่ออกสินค้ำไป
ยงัตำ่งประเทศ 

 มิถนุำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) 
เพื่อจดัตัง้ LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 1 มิถนุำยน 2559 ด้วยทนุ
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จดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อท ำธรุกิจให้เช่ำตู้คอนเทน
เนอร์ เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศและครบวงจรมำกขึน้รวมทัง้เป็น
กำรกระจำยควำมเสีย่งในธุรกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  

 กนัยำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” 
หรือ “GWM”) โดยกำรเข้ำซือ้หุ้ นสำมัญ เป็นเงิน 8 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 
กนัยำยน 2559 สดัสว่นกำรถือหุ้น 44.44% ซึง่ประกอบธุรกิจ ผลติน ำ้ยำล้ำงไต
และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยกำรลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำจะ
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำย
ควำมเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่คง และต่อเนื่องใน
อนำคต 

ปี 2560     พฤษภำคม - บริษัทฯ ได้ เ ข้ำเพิ่มทุนในบริษัทย่อย  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
จ ำนวน 300,000 หุ้ น มูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 SGD มูลค่ำรวม 300,000 
SGD โดยเพิ่มขึน้จำก 700,000 หุ้น มลูค่ำ 700,000 SGD เป็น 1,000,000 หุ้น 
มลูคำ่ 1,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  

 

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ได้เข้ำเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด จ ำนวน 
17,780 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท มูลค่ำรวม 17.78 ล้ำนบำท 
และมีผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้เข้ำร่วมเพิ่มทุนด้วย โดยเพิ่มขึน้จำก 18,000 หุ้น 
มลูค่ำ 18 ล้ำนบำท เป็น 40,000 หุ้น มลูค่ำ  40 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 44.44 

 มิถนุำยน -  บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 6.6 หุ้นเดิม
ตอ่ 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมจ ำนวนไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย  

- ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 140 ล้ำนบำท เป็น 157.5 ล้ำนบำท 
โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่จ ำนวน 70,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้น
ละ 0.25 บำท รวมเป็น 17,500,000 บำท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลำ่วเป็น 
2 สว่น  
1. รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 

(NCL-W2) จ ำนวน 63,650,000 หุ้น 
2. รองรับกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) 

ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ จ ำนวน 5,350,000 หุ้น  โดยมีอตัรำกำรใช้สทิธิ
ใหม่คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น 
เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1.04 หุ้น และ
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ปรับรำคำกำรใช้สทิธิจำก 4 บำท ตอ่หุ้นสำมญั เป็น รำคำ 3.848 บำท ตอ่
หุ้นสำมญั 

 สงิหำคม - บริษัทฯ ได้อนมุตัิโครงกำรรับขนสง่กระจำยสนิค้ำไปให้กบัที่ตำ่ง ๆ เพื่อเป็นกำร
ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำใน
ประเทศทำงถนนด้วยรถปิคอัพ โดยอำศัยควำมช ำนำญด้ำนกำรบริกำร
จัดระบบกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯและสำมำรถสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจ
ทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯให้เติบโตได้ในอนำคต อีกทัง้เป็นโอกำส
เพิ่มรำยได้ให้กบับริษัทอีกด้วย 

 สงิหำคม - บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”) บริษัทร่วม ได้ลดทนุจด
ทะเบียนจำกเดิม 290 ล้ำนบำท เป็น 168.74 ล้ำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น 
จ ำนวน 12,125,720 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 121,257,200 บำท 
ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ SSK โดยเป็นกำรลดทุนของคุณ
วำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ ทัง้จ ำนวน ซึ่งสง่ผลให้สญัญำร่วมทนุสิน้สดุลง และเป็น
ผลให้บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทนุจด
ทะเบียนใหม ่* 

* รำยละเอียดเพิ่มเติม : ข่ำวแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ “ที่ NCL-M 23/60 วนัที่ 16 สิงหำคม 2560 
เร่ืองแจ้งรำยกำรได้มำซึง่ทรัพย์สินของบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
และที่มำของกำรคืนทนุเฉพำะคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ (เพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)” 

 กนัยำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัท
ร่วม” หรือ “ZIM”) ซึ่งเป็นสำยเดินเรือประเทศอิสรำเอล เพื่อจัดตัง้ บริษัท ซิม
(ไทยแลนด์) จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนส่งสินค้ำทำงทะเลโดยตู้
คอนเทนเนอร์ให้ ZIM และเพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศและเพิ่มแหลง่
รำยได้ให้กบับริษัทฯ เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน 2560 โดยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำน
บำท บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น 51%  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้

 

 
 
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) จ ำนวน 6 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำน

จดักำรขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
(FCL) และไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนสง่สนิค้ำแบบจำกประตสููป่ระต ู(Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำน
พิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สนิค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ และกำร
ขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก, ตวัแทนขนสง่ทำงเรือ และ บริษัทร่วมอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิต
น ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวม บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ทัง้สิน้ 7 บริษัท ดงัรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร
จัดกำรระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์      
เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัทได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมัน่คงมำกวำ่ 
20 ปี โดยมีทนุจดทะเบียน 157.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 630 ล้ำนหุ้น โดยเป็นทนุจดทะเบียนที่
ช ำระแล้ว 105  ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสำมญั 420 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 
บำท 
 

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.  
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2557
ด้วยทนุจดทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลลำ่ร์สงิคโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ได้ด ำเนินกำรเพิม่
ทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics 
Provider) ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 100  
 

3. บริษัท เลเจนด์ ชิปป้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND 
SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 มีนำคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 
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1 ล้ำนบำท และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนเป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำร
ขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ โดยกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเล โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็น
ตัวแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศ ในกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ       
ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 60  
 

4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ( “บ ริ ษัทย่อย”)  โดยบริ ษัทฯ ไ ด้ ร่ วมลงทุนกับ  LEGEND 
SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจดัตัง้ LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ที่ประเทศ
สิงค์โปร์ เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อท ำ    
ธรุกิจให้เช่ำซือ้ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Leasing) เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศและครบ
วงจรมำกขึน้รวมทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในธุรกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ โดยมีกองทนุที่
จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ (Buss Capital Fund Singapore) เสนอให้กำรสนบัสนนุเงินทนุประมำณ 
5,000,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70  
 

5. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด  
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทย่อย” หรือ “SSK”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 
2559 เร่ิมต้นด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ในเดือนมิถนุำยน 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
เป็น 290 ล้ำนบำท และเมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 ได้ปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย ณ ปัจจุบนัทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 168,742,800 บำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่สินค้ำในประเทศ ปัจจุบนับริษัท
ฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 
 

6. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด  
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “GWM”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2559 ด้วย
ทนุจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท จำกนัน้เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุ โดยกำรเข้ำซือ้หุ้น
สำมญั เป็นเงิน 8 ล้ำนบำท และเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ล้ำนบำท  
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผลติน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ เลง็เห็นวำ่จะสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่
บริษัทฯ ได้ในอนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง สง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต 
มัน่คง และตอ่เนื่องในอนำคต ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44  
 

7. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั Zim Integrated Shipping 
Services, Ltd. จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน  2560 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท บริษัท ซมิ (ไทย
แลนด์) จ ำกดั (“บริษัทร่วม”) ประกอบธุรกิจโดยเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงเรือให้ Zim Integrated 
Shipping Services, Ltd. ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คณุกิตติ 
พัวถำวรสกุล จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำวจึงได้ท ำสญัญำกับบริษัทฯ ว่ำจะไม่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและ
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในอนำคต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไมจ่ ำกดัควำมรับผิดใน
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น โดยหำกผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวในอนำคต จะพิจำรณำให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบ
กิจกำรนัน้ๆ ซึ่งสัญญำนีม้ีผลผูกพันจนกว่ำคุณกิตติ พัวถำวรสกุล  รวมถึงผู้ ที่เก่ียวข้องตำมนิยำมของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่  กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไมม่ีทำ่นใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรของบริษัท 

สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ 

ช่ือสญัญำ :  สญัญำห้ำมประกอบธุรกิจแขง่ขนั 

วนัท่ีท ำสญัญำ :  28 สงิหำคม 2557 

คูส่ญัญำระหวำ่ง :  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  

   และ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ  

เง่ือนไข และสำระส ำคญั   :  ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ รวมทัง้จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ  
อันเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำร
หรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย(ถ้ำมี)  

: ผู้ ถือหุ้นใหญ่รับทรำบว่ำข้อสญัญำนีม้ีผลผูกพนัรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องตำมประกำศ      
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

:   หำกผู้ ถือหุ้นใหญ่กระท ำผิดหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดใด ๆ ซึ่งท ำให้บริษัทฯได้รับ
ควำมเสยีหำยหรือเสยีโอกำสทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะต้องช ำระคำ่ปรับให้แก่บริษัทฯใน
อตัรำ 100,000 บำทต่อวนั หำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้มีมลูคำ่สงูกวำ่ 100,000 บำท ให้
บริษัทฯโดยกรรมกำรอิสระสำมำรถเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรำยย่อย ด ำเนินกำรเรียกร้อง
คำ่เสยีหำยเพิ่มเติมตำมกฎหมำยได้ 
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: สญัญำมีผลบงัคบัใช้นบัจำกวนัท่ีท ำสญัญำ จนกวำ่ผู้ ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องจะถือ
หุ้นรวมกนัต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใด
ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำรหรือกรรมกำรบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) 
ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน กำรจัดกำร 
รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้น
ทำงจะไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทนุที่ต ่ำที่สดุ โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัท
แบง่ตำมลกัษณะกำรให้บริกำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุม่บริษัทได้ดงันี ้
 

รายได้ 
2558 2559 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการให้บริการ       

1.   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.  ทำงเรือ 952.82 88.14 897.08 88.71 891.75 90.20 

1.2.  ทำงอำกำศ 11.65 1.08 14.13 1.40 23.06 2.33 

1.3. บริกำรอ่ืน ๆ 0.42 0.04 0.07 0.01 0.07 0.01 
     รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 964.89 89.26 911.28 90.12 914.88 92.54 

2.   การขนส่งในประเทศ 1) 109.73 10.15 74.33 7.35 61.17 6.19 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,074.62 99.41 985.61 97.47 976.05 98.73 

รายได้อื่น2) 6.41 0.59 25.62 2.53 12.54 1.27 

รายได้รวม 1,081.03 100.00 1,011.23 100 988.59 100 

 
หมำยเหต ุ  1)    รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ไม่มี เน่ืองจำกโอนย้ำยไป

อยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ SSK)   
ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศ รวมกำรด ำเนินงำนขนสง่โดยรถหวัลำก-หำง
ลำก ของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ดงักลำ่ว  
รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2560 มีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถขนสง่
ขนำดเล็ก สำหรับใช้ใน โครงกำรรับขนสง่กระจำยสินค้ำภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

                  2)   รำยได้อ่ืนได้แก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ และรำยได้คำ่เชำ่ เป็นต้น 

ลกัษณะกำรให้บริกำรของกลุม่บริษัทแบง่ได้เป็น 2 กลุม่หลกั คือ กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ
และกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจดักำรให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำ
จำกจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อส่งออกจำกประเทศไทยไปสู่ยงัจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
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ประเทศซึ่งครอบคลมุทกุเส้นทำงกำรค้ำหลกัทัว่โลก และกำรเป็นผู้บริหำรจดักำรกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำก
ประเทศตำ่ง ๆ มำสูจุ่ดขนถ่ำยสินค้ำเข้ำประเทศ ซึ่งกลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ทัง้ทำงทะเลและ
ทำงอำกำศ โดยกลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่ประเภทท่ีไมม่ีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเอง แตจ่ะ
จดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินรวมทัง้ตู้คอนเทนเนอร์จำกผู้ประกอบกำรขนสง่ อนัได้แก่ บริษัทเรือหรือสำย
กำรบินเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทยงัได้มีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในประเทศตำ่ง ๆ 
เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำจำกทำ่เรือหรือสนำมบินในตำ่งประเทศไปยงัจดุหมำยปลำยทำงที่
อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นัน้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่วนบัเป็นรำยได้หลกัของกลุ่ม
บริษัท โดยปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศเท่ำกบั 
911.28 ล้ำนบำท และ 914.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 90.12 และร้อยละ 92.54 ของ
รำยได้รวมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

 กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ได้ดงันี ้  

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

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

 กำรขนสง่แบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับกลุม่
ลกูค้ำที่มีสนิค้ำไมม่ำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจสุนิค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ 
โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริกำรรับสินค้ำจำกลกูค้ำแต่ละรำยมำรวมกนัและจดัสรรพืน้ที่ในกำร
บรรจเุข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึง่กลุม่บริษัทจะค ำนวณพืน้ท่ีและจดัวำงสนิค้ำให้เหมำะสม
กบัลกัษณะของสนิค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำแตล่ะรำย เพื่อให้สนิค้ำของลกูค้ำแต่ละรำยที่
มีควำมแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่ำงปลอดภยั, ส่งได้ตำม
ก ำหนด และอยู่ภำยใต้ต้นทนุที่ดีที่สดุส ำหรับลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำสว่นใหญ่
จะเป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำเช่นเดียวกบักลุม่บริษัท 
จึงสำมำรถด ำเนินกำรเร่ืองเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรได้เอง 

 กำรให้บริกำรจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำ (Shipper Owned Container : SOC) โดย
ทำงกลุม่บริษัทจะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ให้กบัลกูค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจุ
สินค้ำของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไม่มีตู้คอน
เทนเนอร์ไว้บริกำรลกูค้ำ กลุม่บริษัทจะเข้ำไปจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้
บริกำรตู้คอนเทนเนอร์ในกำรบรรจสุนิค้ำ  
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 กำรให้บริกำรให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สินค้ำ โดยทำงกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่ำตู้คอนเทน
เนอร์ เพื่อให้ลกูค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บริษัทเช่ำตอ่  

1.2) กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำ
ในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีต้นทุนที่สงูกว่ำจึง
เหมำะส ำหรับกำรขนสง่สินค้ำที่มีอำยใุนกำรเก็บรักษำสัน้หรือต้องกำรรักษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและ
ผลไม้ รวมทัง้สนิค้ำที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรจดัสง่ซึง่มีน ำ้หนกัและปริมำณไมม่ำกนกั เช่น เอกสำร
และสิง่ตีพิมพ์ตำ่ง ๆ ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศนี ้
กลุม่บริษัทจะให้บริกำรจดัหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร, จดักำรด้ำน
เอกสำรพิธีกำรศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสำมำรถ
ให้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงอำกำศรวมแล้วกวำ่ 180 ประเทศเช่นเดียวกนั     

1.3) บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกำร
เป็นตวัแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวต้องอำศยัผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องในแต่ละประเทศได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถรับหรือส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 

 
 
 
 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีส ำนกังำนท่ีให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ได้แก่ ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัทฯ ในกรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  ในชว่งปลำยปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำ
ระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิค์โปร์ ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่งๆ โดยมเีปำ้หมำยหลกัคือ ทวีปอเมริกำ 
ทวีปเอเซีย และทวีปยโุรป ในชว่งต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่น
ประเทศสงิคโปร์ เพื่อจดัตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำ
ระหวำ่งประเทศและให้บริกำรจดัหำตู้ เปลำ่ให้ลกูค้ำ และในปลำยปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย LEGACY 
ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิค์โปร์ เพื่อให้บริกำรให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ อีกด้วย 
 
2)  การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก

ในปี 2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ใช้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศกบับริษัทฯ 
อยูแ่ล้ว และยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจดักำรระบบขนสง่ของบริษัทฯ  

 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอยำ่งหน้ำจอระบบ Log Freight 
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เพื่อให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกอีก
ด้วย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงรถส ำหรับตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขน
สินค้ำจ ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบริษัทมีทัง้แบบก้ำงปลำซึง่ออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์ และ
แบบพืน้เรียบที่สำมำรถใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์หรือวำงสนิค้ำโดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำใน
ประเทศของบริษัทฯ นีม้ีเส้นทำงให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ำไปยงัจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมส่งออกจำก
ประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินค้ำในกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรือจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ใน
ประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยงัจุดหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูค้ำต้องกำร 
โดยบริษัทมีจดุให้บริกำรรับขนสง่สนิค้ำในประเทศ ดงันี ้

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนสง่ทัง้
ระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั
ได้แก่ กำรรับสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟใน
เขตจังหวดัเดียวกนั หรือน ำไปส่งที่ท่ำเรือในเขตภำคใต้ เช่น ท่ำเรือภูเก็ต ส ำหรับกำรขนสง่ระยะ
ทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ได้แก่ กำรขนสง่สนิค้ำจำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนี
ไปยงักรุงเทพฯ หรือจงัหวดัอื่น ๆ และรับสินค้ำจำกจงัหวดัปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลบัมำ
สง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้ 

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

 
 
 

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภำยในประเทศ โดยร่วมจัดตัง้กิจกำรร่วมค้ำกับ
บุคคลภำยนอกซึ่งมีศกัยภำพสงู และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ยำวนำน 
และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำรำยใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทท่ีจดัตัง้ใหมช่ื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัทฯ ใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สนิคือ รถบรรทกุหวัลำก
และหำงพ่วง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำดงักลำ่วเพื่อลดภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยทัง้ด้ำนต้นทนุ และค่ำเสื่อม

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหน้ำจอ GPS 
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รำคำของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ สง่เสริมให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มัน่คง 
และตอ่เนื่องในอนำคต และเพิ่มจดุให้บริกำรขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ที่อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ซึ่งสินค้ำสว่นใหญ่เป็นวสัดทุี่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล 

 
*ปัจจุบนัจุดบริกำรสุรำษฎร์ธำนี จุดบริกำรพระรำม 2 และ จุดบริกำรสระบุรี ได้โอนย้ำยไปอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค 

อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั แล้ว 
 

กำรด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใต้กำรร่วมทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั
เป็นผลท ำให้ยอดขำยงำนปนู หรือกำรใช้รถปนู ไม่เพียงพอกบัค่ำใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตดัสินใจขำยรถปนูเพื่อ
ลดผลขำดทนุี่จะเกิดขึน้ตอ่ไปและยกเลกิกำรร่วมทนุดงักลำ่วในเดือนสงิหำคม 2560 โดย 

1. ขำยสินทรัพย์สว่นหวัลำก – หำงพ่วง ส ำหรับขนปนู จ ำนวน หวัลำกจ ำนวน 48 หวั หำงพ่วงจ ำนวน 55 
หำง ให้ผู้ ร่วมทุนอีกฝ่ำย ในรำคำตำมบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ SSK  เนื่องจำกเมื่อ
เปรียบเทียบรำคำตำมบัญชีแล้วมีมูลค่ำสูงกว่ำรำคำตลำด (อ้ำงอิงรำคำตลำดรถปูนมือสอง โดย
เปรียบเทียบประเภทและอำยทุี่ใกล้เคียงกนั  ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560)  

2. คืนทนุโดยกำรลดทนุให้ผู้ ร่วมทนุอีกฝ่ำย จ ำนวน 12,125,720 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท (เป็นรำคำ par 
ที่ก ำหนดไว้ตัง้แตเ่ร่ิมต้น) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บำทพร้อมทัง้รับผลขำดทนุสะสมของเงินลงทนุ
ดังกล่ำว ตัง้แต่ เ ร่ิมกิจกำร จนถึง  31 พฤษภำคม 2560 ตำมสัดส่วนกำรลงทุน เ ป็นจ ำนวน 
17,430,400.84 บำท โดยคิดจำกมลูคำ่ตำมสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560  
 

วัตถุประสงค์กำรลดทุนครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนกำรลดทุน SSK บริหำรตำม
ข้อก ำหนดตำมสดัสว่นกำรร่วมทนุโดยทัง้ 2 ฝ่ำย ต้องร่วมกนับริหำร และมีอ ำนำจเท่ำ ๆ กนั และหลงัจำกกำรลดทนุ 
NCL จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลให้กำรท ำงำนและกำรบริหำรคลอ่งตวัมำกขึน้ และ
เพื่อลดภำระต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูนประมำณ 0.78 ล้ำนบำทต่อเดือนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน
ประมำณ 2 ล้ำนบำท ต่อเดือน โดยภำยหลงักำรลดทนุไมส่ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรัพย์สนิท่ี
เหลือของบริษัท ฯ เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์
ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรขนส่งโดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มี
ควำมต้องกำรกำรขนสง่ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นวำ่มีกำรปรับตวัที่ดีขึน้ และ
สง่ผลให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำกขึน้อีกด้วย 

บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ลดทนุเรียบร้อยเมื่อวนัที่  15 สิงหำคม 2560 ซึ่งสง่ผลให้ SSK 
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่วเป็นต้นไปและเพิ่มจดุให้บริกำรขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

 จุดบริการขนส่งร่มเกล้า : อยู่ในสถำนีขนส่งสินค้ำร่มเกล้ำ ถนนไอซีดี เขตลำดกระบงั จังหวดั
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งสินค้ำสว่นใหญ่เป็นวสัดทุี่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อะไหล ่ปัจจุบนัมี
กำรให้บริกำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล 
 

กำรขนส่งในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกจะมีกำรขนส่งโดยรถหัวลำกและหำงพ่วงภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัท SSK แล้ว บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทุนในกิจกำรขนส่งโดยรถกระบะปิคอพั เพื่อใช้รับขนส่งกระจำย
สนิค้ำตำ่ง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำในประเทศทำงถนนด้วย
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รถกระบะปิคอพั โดยอำศยัควำมช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถ
สนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนสง่สินค้ำของบริษัทฯให้เติบโตได้ โดยมีจุดบริกำรขนสง่ที่บำงเสำธง ตัง้อยู่ที่
อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้ระยะใกล้และระยะไกล 

 

 
 
                                                               ตวัอยำ่งภำพรถกระะบะ ปิคอัพ 
 

 
สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL 
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 2.2  การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขนั 

 กำรมีบคุลำกรที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญ และมุง่มัน่ในกำรให้บริกำร 
กำรให้บริกำรด้ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ    

ต่ำง ๆ ที่บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศตำ่ง ๆ  เพรำะแตล่ะประเทศอำจมี
ข้อบงัคบัท่ีแตกตำ่งกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจดักำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำโดยมีพนกังำนท่ีได้รับใบอนญุำตเพื่อเป็นผู้ช ำนำญกำร
ศลุกำกรประจ ำบริษัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนต่ำง ๆ เพื่อจะได้น ำไป
ปฏิบตัิได้อย่ำงถกูต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศลุกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้เพื่อให้
ลูกค้ำของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้องและ
สำมำรถรับหรือสง่สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัที่จะก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยในภำยหลงั 

นอกจำกบคุลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดงักลำ่วแล้ว พนกังำนของบริษัทฯ
ยงัเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่มีอำยกุำรท ำงำนเฉลีย่ใน
บริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี จึงสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงได้ เช่น กำร
แนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปริมำณกำรส่งออกน้อย หรือกำรจัดเรียงสินค้ำจำกลูกค้ำ
หลำย ๆ รำยให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกนัอยำ่งเหมำะสมโดยใช้พืน้ที่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งจะ
เป็นกำรช่วยลดต้นทนุกำรขนสง่ให้แก่ลกูค้ำได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสริมและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในหน้ำที่ที่รับผิดชอบแล้ว 
กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนให้แก่พนักงำนว่ำ จะต้องมีควำมมุ่งมัน่และ
จริงใจต่อกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ  ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำ แนวทำงกำรท ำงำนดงักล่ำวนับเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำง
สมัพนัธภำพท่ีดีแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทเสมอมำ  

 กำรพฒันำคณุภำพในกำรให้บริกำร 
กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดี เนื่องจำก

ต้นทนุด้ำนโลจิสติกส์นัน้นบัเป็นต้นทนุที่ส ำคญัอย่ำงหนึ่งของลกูค้ำ กลุม่บริษัทจึงมุ่งมัน่ในกำรพฒันำ
ขัน้ตอนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพสงูสดุอย่ำงต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริกำรจัดกำรขนสง่
ระหว่ำงประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยง
ฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรน ำเข้ำ-สง่ออก โดยใช้ระยะเวลำที่
สัน้ที่สดุ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดท ำใบตรำส่ง (Bill of Loading) และ ใบสัง่ปล่อยสินค้ำ (Delivery 
Order) ซึ่งเป็นเอกสำรส ำคญัที่ต้องน ำไปใช้ในกำรออกสินค้ำได้ภำยใน 1 วนั นอกจำกนี ้พนกังำนของ
บริษัทฯ ยงัสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ลกูค้ำโดยผำ่นระบบ
อินทรำเน็ตซึ่งเช่ือมโยงกบัเครือข่ำยสว่นกลำง จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำน
สถำนท่ีท ำงำน 
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ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนัน้ บริษัทฯ และ SSK ได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง 
(Global Positioning System: GPS) เข้ำมำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้
บริษัทฯ สำมำรถวำงแผนเส้นทำงกำรขนสง่และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิค้ำของลกูค้ำได้ 

 กำรให้บริกำรท่ีครบวงจร 

กลุม่บริษัทมุ่งมัน่ในกำรน ำเสนอบริกำรที่หลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลมุให้มำกที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเร่ิมตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำแก่
ลกูค้ำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีกำรขนสง่ที่เหมำะสมกบัลกัษณะของสนิค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำ 
รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศต่ำง ๆ, กำรจัดหำและจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบิน ภำยใต้ต้นทนุท่ีดีที่สดุ, กำรด ำเนินกำรบรรจสุนิค้ำในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภยัและใช้พืน้ที่
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ, กำรจดักำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่
ลกูค้ำสำมำรถสง่ออกหรือรับสนิค้ำได้ตำมก ำหนด  และท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกบั
พนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำยสินค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดย
บริษัทมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึง่สำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ครอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทัว่โลก 

 กำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

จำกกำรที่บริษัท ฯ มีกำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกว่ำ 
20 ปี สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ประกอบกำรรับจดักำรขนสง่รำยยอ่ยในประเทศที่จะ
มอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของตน โดยผู้ ประกอบกำรรำยย่อยที่มีข้อจ ำกัดด้ำน
ขอบเขตกำรให้บริกำรนัน้ สำมำรถน ำเสนอบริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุให้แก่ลกูค้ำของตนเองมำก
ขึน้โดยผ่ำนกำรใช้บริกำรของบริษัทฯ สง่ผลให้ปัจจุบนับริษัทฯ เป็นเสมือนศนูย์กลำงของกำรรวบรวม
กำรจัดส่งสินค้ำ (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ซึ่งส ำหรับ
บริษัทฯ แล้ว ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยกลุม่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำ
รำยยอ่ยที่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศมำสง่ตอ่ให้แก่บริษัทฯ นัน่เอง  

นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัมุง่แสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจซึง่เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ใน
ประเทศตำ่ง ๆ เพื่อท่ีจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัท ฯ ในกำรติดตอ่ประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ต่ำงประเทศ (Agent) ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทำงธุรกิจในลกัษณะดังกล่ำวกว่ำ 80 รำยใน 30 
ประเทศ ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรลกูค้ำได้ตัง้แต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจดุหมำยปลำยทำง
ในต่ำงประเทศได้ครอบคลมุกว่ำ 180 ประเทศทัว่โลก นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ยงั
ช่วยให้ข้อมลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยตำ่ง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถขยำย
ฐำนลกูค้ำได้ และบริษัท ฯ ยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรเป็นผู้ รับติดตอ่ประสำนงำนเพื่อให้บริกำร
แก่ลกูค้ำของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกด้วย 

 



                                                               บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                                     19 

 ศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรทัง้แก่คู่ค้ำและ
พนัธมิตรทำงกำรค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมำโดยตลอด ท ำให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำย
ฐำนลกูค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีปริมำณกำรขนสง่อย่ำงสม ่ำเสมอนัน้ สง่ผลให้บริษัท ฯ 
สำมำรถเจรจำกบัคู่ค้ำต่ำง ๆ เช่น สำยเรือและสำยกำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจดัสง่สินค้ำลงเรือหรือ
เคร่ืองบินให้เป็นไปตำมที่ลกูค้ำต้องกำร และยงัสำมำรถเจรจำต่อรองเพื่อบริหำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่ง
นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรได้ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจในประเทศตำ่ง ๆ 
ยงัสง่ผลให้บริษัทฯ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมลูกำรบริหำรต้นทนุในกำรให้บริกำรในประเทศต่ำง ๆ ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุอีกด้วย 

กำรวำงกลยทุธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักลำ่วข้ำงต้น บำงกรณีอำจไมเ่ป็นไปเปำ้หมำยที่บริษัทฯ ก ำหนด
ไว้ เนื่องจำกปัจจยัตำ่ง ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึง่เป็นต้นทนุกำรขนสง่ ข้อก ำหนด
และนโยบำยที่ถกูก ำหนดขึน้ใหม่ อนัเก่ียวข้องต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น แต่ทัง้นี ้หำก
กรณีเกิดปัญหำทำงบริษัทฯ จะรีบด ำเนินกำรแก้ไขร่วมกบัลกูค้ำอยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินตอ่ไป 
ท้ำยที่สุด หำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรในธุรกิจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย บริษัทฯ  ก็จะต้อง
พิจำรณำถึงกำรตัดสินใจที่จะหยุดหรือด ำเนินกำรในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อจ ำกัดขอบเขตควำม
เสียหำยให้อยู่ในวงจ ำกดั ดงัเช่น กรณีกำรหยดุให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปเมียนมำร์ ที่
บริษัทฯ ได้ลงทุนในเดือนมีนำคม 2558 และหยุดด ำเนินกำร เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ในกรณี
ดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องประสบปัญหำจำกควำมไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำ
สนิค้ำออกจำกทำ่เรือและกำรตรวจเช็คตู้สนิค้ำ ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและเปำ้หมำยของ
บริษัทฯ ที่จะท ำให้กำรขนสง่สนิค้ำในจดุนีเ้ป็นศนูย์กลำงกำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 

2.2.2 ลกัษณะของลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจได้ดงันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรือและทำงอำกำศ 
โดยกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

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

2. กลุม่ผู้ ให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำ (Freight Forwarder) ลกูค้ำกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรท่ีท ำ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกนักบักลุม่บริษัท แตม่ีปริมำณกำรจดัสง่สนิค้ำไมม่ำกพอที่จะ
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เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ได้ทัง้ตู้ ได้ กลุ่มลกูค้ำดงักล่ำวจึงมกัใช้บริกำรขนส่งทำงทะเลแบบ LCL, SOC                
กบักลุม่บริษัท  

 
ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจนีไ้ด้แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ ทัง้
ที่เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ ค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trader, Distributor) 
ที่มีกำรขนสง่สนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผู้ ค้ำข้ำว,  ยำงพำรำ, ผู้
จดัจ ำหนำ่ยเคร่ืองดื่ม, ผู้ ค้ำวสัดกุ่อสร้ำง เป็นต้น 
  

ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจต่ำง ๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 
3,000 รำย ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ ให้บริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดเป็นสดัส่วน
มำกกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มี
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

2.2.3 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทใช้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทำงตรง
ได้แก่กำรติดตอ่กบัลกูค้ำโดยตรงผำ่นทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของ
บริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทมีกำรแบ่งสว่นงำนออกเป็น 3 สว่นตำมกลุม่ของลกูค้ำเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมข่ำวสำร
และน ำเสนอบริกำรที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มให้ได้มำกที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกร (FF), แผนกให้บริกำรขนสง่
และกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสินค้ำทำงบก (Truck) 
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทัง้ทำงโทรศพัท์และ
กำรนดัหมำยเข้ำพบเพื่อน ำเสนอบริกำร  

กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทำงอ้อมจำกกำรแนะน ำของลกูค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรกบักลุม่
บริษัท และจำกกำรแนะน ำของพนัธมิตรทำงกำรค้ำของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเย่นต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ โดยเอเย่นต์เหลำ่นีจ้ะท ำหน้ำที่ เป็นผู้ประสำนงำนใน
กำรบริกำรจดักำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลบักนัก็จะแนะน ำหรือ
มอบหมำยให้กลุม่บริษัทเป็นผู้ดแูลลกูค้ำของเอเย่นต์ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรจัดท ำบนัทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับเอเย่นต์รวมประมำณ 80 รำย ในทัว่โลก ซึ่งกำร
แนะน ำลกูค้ำใหมข่องเอเยน่ต์เหลำ่นีน้บัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยที่ส ำคญัอีกช่องทำงหนึง่ของกลุม่บริษัท  

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

 

http://www.nclthailand.com/
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2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 

อุตสำหกรรมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศโดยรวมในปี 2560 มีกำรฟืน้ตวัเล็กน้อย จำกมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของรัฐบำล และจำกภำวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้ แต่อย่ำงไรก็ยงัไม่ดี
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้เนื่องจำกบริษัทฯ สำยกำรเดินเรือใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ประสบปัญหำล้มละลำย
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทัว่โลกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ และมีสำยกำรเดินเรืออื่น ๆ ที่ก ำลงัประสบ
ปัญหำขำดทนุคล้ำย ๆ กนั ตัง้แต่กลำงปี 2559 เป็นต้นมำ สง่ผลให้สำยกำรเดินเรือที่เหลือปรับขึน้ค่ำระวำง 
โดยเฉพำะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของกำรส่งออก ท ำให้กลุ่มบริษัท ไม่สำมำรถท ำผลก ำไรได้ดี
เทำ่ที่ควร 

 

 แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส์  
  ธุรกิจในกลุม่โลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องโดยเฉพำะนบัตัง้แตท่ี่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยเป็นครัง้แรกในปี 2548  และยงัคงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจำกทัง้ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

 ภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนโลจิสติกส์โดยมีกำรก ำหนด “แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในแผนฉบับล่ำสุด
ประกอบด้วย 3 ภำรกิจหลัก ได้แก่ 1. กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ ประกอบกำร 
(Supply Chain Enhancement) 2. กำรยกระดบัประสทิธิภำพระบบอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ 
(Capacity Building and Policy Driving Factors) ทัง้นี  ้เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ให้แก่ประเทศและบรรลเุปำ้หมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

 ภำครัฐมีกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม 20 โครงกำร ซึง่เร่ิมมีควำมคืบหน้ำใน
ปี 2559 และเร่งขึน้ในปี 2560 ซึง่สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศนูย์กระจำยสินค้ำออกสู่ภมูิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำร
ขยำยตวัของควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว
ในภมูิภำคต่ำง ๆ ที่สง่ผลให้เกิดกำรค้ำกำรลงทนุมำกขึน้ ย่อมสง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใน
กำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ด้วย 

 ภำคธุรกิจให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์มำกขึน้ เห็นได้จำกกำรที่ต้นทุน       
โลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นประมำณ
ร้อยละ 14.0 ของ GDP ในปี 2558 นบัเป็นโอกำสของผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่จะน ำเสนอ
บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ที่มีประสทิธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนท ำเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ศนูย์กลำงของภูมิภำคและมีพืน้ที่ติดชำยฝ่ังทะเล
ค่อนข้ำงมำกโดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว 
กัมพูชำ และมำเลเซีย และมีจังหวดัที่สำมำรถติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้ำนได้ถึง 30 จังหวดั 
รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยงัประเทศข้ำงเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีน
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ตอนใต้ได้อีกด้วย สง่ผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยยงัสำมำรถขยำยขอบขำ่ย
กำรให้บริกำรได้อีกมำก 

 ศนูย์กลำงกิจกรรมกำรค้ำของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจำกกลุม่ประเทศในซีกโลกตะวนัตก
มำสูก่ลุม่ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุม่ประเทศ
ในเอเชีย เนื่องจำกกลุม่ประเทศดงักลำ่วมีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึน้และมีก ำลงัซือ้ของ
ประชำกรเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็นโอกำสให้ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ำกำรลงทุนไปสู่เขต
กำรค้ำใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้ ยงัส่งผลให้
ประเทศไทยได้ประโยชน์จำกกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศในภมูิภำคโดยใช้เส้นทำง
ผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกด้วย  

 กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ และธุรกิจบริกำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 สง่ผล
ให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและทรัพยำกรต่ำงๆ ระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
อำเซียนมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำกประกอบกับแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใต้กรอบ AEC เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกรรมด้ำน   
โลจิสติกส์เติบโตได้มำกยิ่งขึน้ 

 
 ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นัน้ จำก

ข้อมลูจ ำนวนสมำชิกของสมำคมชิปปิง้แหง่ประเทศไทยพบวำ่มีทัง้สิน้ 1,354 รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำค
กลำง 1,035 รำย, ภำคตะวนัออก 96 รำย, ภำคเหนือ 66 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 54 รำย และภำคใต้ 
103 รำย โดยผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยที่มีกำรให้บริกำรรับจดักำรขนสง่แบบไม่
เต็มตู้  (LCL) หรือมีกำรให้บริกำรเพียงบำงอยำ่ง ผู้ประกอบกำรเหลำ่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำ
หน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำรำยย่อยที่กระจำยอยู่ทัว่ประเทศมำสง่ต่อให้แก่กลุม่บริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แข่ง สว่น
ผู้ ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นัน้มีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมำณ  10 
รำย อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรประเมินว่ำ กำรแข่งขนัระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยด้วยกันนัน้ยงัคงไม่รุนแรงนัก 
เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกส์นัน้มีขนำดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำร
ทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแข่งขนัเพื่อเสนอบริกำรให้แก่ลกูค้ำและในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือ
กนัเพื่อให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำของตนด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำตนิัน้ ผู้บริหำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึน้ภำยหลงัจำกกำรเปิดเสรีสำขำบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ AEC ประกอบกับกำรที่ประเทศไทย
ตัง้เป้ำหมำยเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภำคนัน้ จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำ
แข่งขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นให้
ชำวตำ่งชำตสิำมำรถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70  อยำ่งไรก็ดี ผู้บริหำรของบริษัท ฯ เช่ือมัน่
ว่ำ ผู้ประกอบกำรไทยยงัคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมเช่ียวชำญด้ำนระบบขนสง่และโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรที่จะบริหำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภำพที่สดุ 
ดงันัน้ หำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำติต้องกำรท่ีจะเข้ำมำมีสว่นแบง่ในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็นำ่จะเข้ำมำใน
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รูปแบบของกำรร่วมทุนหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกับผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรของตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทฯ และบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญที่
พร้อมน ำเสนอทำงเลือกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำ สง่ผลให้บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถรักษำควำมเป็น
ผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตู้คอนเทน
เนอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้สง่ออก-น ำเข้ำกบัปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือแหลม
ฉบงั พบวำ่ บริษัทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำรเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
ดงันี ้ 

                                  หน่วย: TEU 

รายละเอียด 2558 2559 2560 

ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ทำ่เรือ1) 8,359,455 8,725,442 9,280,715 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่บริษัทให้บริกำร 2) 43,831 54,361 57,406 
สว่นแบง่ตลำด (ร้อยละ) 0.52 0.06 0.62 

ที่มำ : 1) กรมทำ่เรือ   2)ข้อมลูจำกบริษัท   

 
ธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก 

ธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกและสว่น
ใหญ่มีขนำดเล็ก โดยจำกข้อมลูของกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ทัว่ประเทศมี
จ ำนวนผู้ประกอบกำรขนสง่ด้วยรถบรรทกุส ำหรับกำรรับจ้ำง รวมทัง้สิน้ 23,404 รำย เป็นผู้ประกอบกำรใน
ภำคกลำง 5,736 รำย, ภำคตะวนัออก 3,063 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,996 รำย, ภำคเหนือ 3,649 
รำย, ภำคตะวนัตก 2,477 รำย และภำคใต้ 1,483 รำย 

หลงัจำกกำรร่วมจดัตัง้ SSK ร่วมกบับคุคลภำยนอกที่มีศกัยภำพสงู ปัจจุบนั SSK มีรถบรรทกุหวั
ลำกจ ำนวน 102 คนั และหำงลำกจ ำนวน 102 หำง (ปี 2558 บริษัทฯ มีหวัลำก 65 หวั และหำงลำกจ ำนวน 
98 หำง) โดยกลุม่ลกูค้ำและจดุให้บริกำรหลกัของบริษัทฯ นัน้อยู่ที่ จ.สรุำษฎร์ธำนี ซึ่งผู้บริหำรประเมินวำ่ใน
เขตภำคใต้นัน้ มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีศกัยภำพในกำรแข่งขนักบั SSK เป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำย
โดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คนั อย่ำงไรก็ดี ศกัยภำพกำรแข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยูก่บั
คณุภำพในกำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดัหำพนกังำนขบัรถที่มีมำตรฐำน ดงันัน้ กำรมีจ ำนวนรถ
เพื่อให้บริกำรมำกจึงมิใช่ปัจจยัชีว้ดัวำ่จะสำมำรถได้รับงำนจำกลกูค้ำแตอ่ยำ่งใด 

ภำวะกำรแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ด้วยรถบรรทกุหวัลำกนัน้ ผู้บริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนกั
โดยจะมีกำรแข่งขันกันเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกันผู้ประกอบกำรแต่ละรำยก็สำมำรถเป็น
พนัธมิตรทำงกำรค้ำกันได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับงำนที่เกินกว่ำควำมสำมำรถที่ตนจะ
ให้บริกำรได้ ก็จะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Subcontract) ส ำหรับกำร
ให้บริกำรของ SSK ก็เช่นเดียวกนั  

จำกกำรพฒันำกำรให้บริกำรด้วยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคมุคณุภำพ
กำรให้บริกำร และควำมใส่ใจในกำรพฒันำมำตรฐำนพนกังำนขบัรถของบริษัทฯ และ  SSK อย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยกำรจดัฝึกอบรมและสร้ำงมำตรกำรจงูใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำให้บริษัทฯ เช่ือมัน่
วำ่มีศกัยภำพเพียงพอในกำรแขง่ขนัและกำรขยำยธุรกิจตอ่ไปในอนำคต  
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นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยังอำศัยข้อได้เปรียบจำกกำรที่เป็นผู้ ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำรตอ่เนื่องซึง่เช่ือมโยงทัง้กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและ
กำรขนส่งภำยในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งท ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรที่
หลำกหลำยด้ำนโลจิสติกส์ได้จำกบริษัทฯ เพียงแหง่เดียว 

ทัง้นี ้จำกภำวะอตุสำหกรรม กำรแข่งขนั และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดงัที่กลำ่วข้ำงต้น แม้บริษัท
 ฯ จะได้รับผลกระทบ ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำย แตอ่ยำ่งไร
ก็ดีในสว่นของธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ก็ยงัคงมีผลประกอบกำรอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี อีกทัง้ธุรกิจใน กลุม่โลจิสติกส์
ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  ซึ่งนับเป็นโอกำสอันดีของบริษัทฯ ที่จะสร้ำงผล
 ประกอบกำรท่ีดีได้ ในอนำคต 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมำยที่ก ำกบัดแูลกำรให้บริกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ แตม่ีกฎหมำย
หลำยฉบบัที่เก่ียวข้องกับแต่ละกิจกรรมของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์, พระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ พ.ศ. 2548, พระรำชบญัญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบญัญัติกำรขนสง่
ทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
พระรำชบญัญัติกำรเดินเรือในน่ำนน ำ้ไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบญัญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 เป็น
ต้น ส ำหรับกฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีดงันี ้

 
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

พระรำชบญัญัติรับขนของทำงทะเลคือพระรำชบญัญัติที่ใช้บงัคบัแก่กำรขนสง่ทำงทะเลจำกที่แหง่
หนึ่งในรำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแห่งหนึ่งนอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญัติดงักลำ่วก ำหนดให้ผู้
ขนส่งไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบล่ำช้ำ อันเป็นผลมำจำกเหตุสดุวิสยั , 
อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, กำรสงครำม หรือเหตุอื่นใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัตินี ้ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงกำรไมต้่องรับผิดในกรณีที่ควำมเสยีหำยเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ของ หรือเกิดจำกสภำพ
แหง่ของนัน้เอง  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ขนสง่ต้องรับผิด พระรำชบญัญัติดงักลำ่วได้จ ำกดัควำมรับผิดของผู้ขนสง่ไว้เพียง 
10,000 บำทต่อ 1 หน่วยกำรขนสง่ หรือ กิโลกรัมละ 30 บำทต่อน ำ้หนกัสทุธิแห่งของนัน้ แล้วแต่เงินจ ำนวน
ใดจะมำกกวำ่      แตต้่องไมเ่กินกวำ่รำคำของนัน้ (ดรูำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมวด 6 มำตรำที่ 58-61) 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

กฎหมำยแพ่งเป็นกฎหมำยเอกชนว่ำด้วยเร่ืองสิทธิ หน้ำที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงเอกชนต่อ
เอกชน สว่นกฎหมำยพำณิชย์คือกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบคุคล อนัเป็นกฎหมำยที่เก่ียวกบักำร
เศรษฐกิจและกำรค้ำ โดยวำงระเบียบเก่ียวพนัทำงกำรค้ำหรือธุรกิจระหว่ำงบคุคล ส ำหรับในกำรประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรขนสง่ในประเทศของบริษัทฯ นัน้ กฎหมำยดงักลำ่วก ำหนดให้บริษัทต้องรับผิดในกรณีที่สนิค้ำ
เกิดกำรสญูหำยหรือบบุสลำย หรือสง่มอบลำ่ช้ำ เว้นแต่พิสจูน์ได้ว่ำเกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกสภำพ
แหง่ของนัน้เอง หรือเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ (ดรูำยละเอียดได้ในมำตรำที่ 420 และ 616)  
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ทัง้นี ้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกกำรให้บริกำรรับขนสง่ในประเทศของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มกีำรซือ้
ประกนัภยัสนิค้ำที่รับขนสง่, ประกนัภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้  

ในสว่นของกำรให้บริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทฯ ได้รับมอบอ ำนำจจำกลกูค้ำให้เป็นตวัแทนในกำรท ำ
พิธีกำรศลุกำกรนัน้ ตำมกฎหมำยดงักลำ่วระบไุว้วำ่ กำรท ำตำมกรอบหนงัสอืมอบอ ำนำจที่ได้รับ บริษัทฯ มิต้องรับผิด
เป็นกำรสว่นตวัตอ่บคุคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ อยูใ่นฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผู้มอบอ ำนำจให้บริษัทฯ ยอ่มเป็นผู้มี
ควำมผกูพนัตอ่บคุคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยทีต่วัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแหง่กำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดู
รำยละเอียดเพิม่เตมิได้ในตำมมำตรำที่ 820) 

 2.3 การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ 
 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 
ในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศกลุม่บริษัทจะต้องจดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำก

ผู้ประกอบกำรขนส่งเพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ และมีกำรประสำนงำนกับพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยใน
กำรให้บริกำร โดยแหลง่ที่มำของบริกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน 
ค่ำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินนัน้นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึง่

คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบริษัท โดย
กลุ่มบริษัทมีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ ประกอบกำรในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 70-75 ของต้นทุนค่ำระวำงรวม ซึ่งต้นทุนดงักล่ำวจะมีกำรจ่ำยช ำระให้แก่ผู้ประกอบกำร
ขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบริษัทฯ มีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำร
ขนส่งรวมแล้วกว่ำ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ จึง
สำมำรถเจรจำกบัผู้ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหน้ำในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 – 
30 วนั  

ส ำหรับในบำงกรณีที่กลุม่บริษัทจะต้องให้บริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตตำ่งประเทศ กลุม่บริษัทจะ
ประสำนงำนกบัตวัแทน(Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรในประเทศตำ่ง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยด ำเนินกำรให้ ดงันัน้ ต้นทนุ
ค่ำระวำงในสว่นของกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศที่มีกำรให้บริกำรโดยใช้ตวัแทน(Agent) นัน้ จะมีกำรจ่ำย
ช ำระเป็นสกุลเงินตำ่งประเทศ โดยตวัแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่ำระวำงและคำ่บริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรท่ี
บริษัทใช้บริกำรตวัแทน(Agent) ในกำรช่วยจดักำรกำรขนส่งดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงที่มีกำรจ่ำยช ำระ
เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศนัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 20-25 ของต้นทนุคำ่ระวำงรวมของกลุม่บริษัท 

 
ตวัแทน (Agent) 

ในกรณีที่กลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดกำรขนสง่สินค้ำ
จำกท่ำเรือในต่ำงประเทศไปสู่จุดหมำยปลำยทำงภำยในประเทศต่ำง ๆ กลุ่มบริษัทจะประสำนงำนกับ
ตวัแทน(Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่อยูใ่นตำ่งประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดังกลำ่ว โดย
ตวัแทน(Agent) ของกลุม่บริษัทนัน้ได้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ  ซึง่จะท ำหน้ำที่
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เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่ตนดแูลให้แก่กลุม่บริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วย
เก็บค่ำบริกำรให้แก่กลุม่บริษัทในกรณีที่ลกูค้ำของกลุ่มบริษัทระบใุห้มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรท่ีปลำยทำงใน
ต่ำงประเทศ ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีกำรจดัท ำบนัทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกับตวัแทน(Agent) รวมประมำณ 80 
รำย ซึ่งพร้อมช่วยดแูลกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทในเขตประเทศตำ่ง ๆ กว่ำ 180 ประเทศทัว่โลก 
ในกำรจ่ำยช ำระต้นทนุค่ำระวำงรวมทัง้ต้นทนุค่ำบริกำรของตวัแทน(Agent) เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็น
สกลุเงินตำ่งประเทศ  
 
ธุรกิจขนส่งในประเทศ 
 ในกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศนัน้ ปัจจบุนั SSK มีกำรให้บริกำรโดยใช้รถบรรทกุหวัลำกและหำง
ลำกจ ำนวน 102 หวั และ 102 หำง โดยต้นทุนหลกัในกำรให้บริกำรขนส่ง ได้แก่ ค่ำน ำ้มนั คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณร้อยละ 40-45 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ รองลงมำได้แก่ ค่ำขนสง่ ซึ่งได้แก่ ต้นทนุ
กำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนสง่รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสดัสว่นประมำณ
ร้อยละ 5 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ และต้นทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้งพนกังำนขบัรถ คิดเป็น
สดัสว่นประมำณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ  
  
ทัง้นี ้SSK มีแหลง่ที่มำของกำรจดัหำรถบรรทกุและต้นทนุกำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ดงันี ้
 รถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก 
 บริษัทฯ และ SSK มีกำรจัดหำรถบรรทุกหวัลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซือ้รถใหม่จำกตวัแทน
จ ำหน่ำยของผู้ผลิตรถบรรทกุโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ำกดั  และบริษัท ดำยนุ ออโต้โมบิล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นกำรซือ้รถที่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้วนัน้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยกุำรใช้งำนก่อนตดัสินใจซือ้ ทัง้นี ้รถบรรทกุหวัลำกของบริษัทฯ และ
SSK ทุกคันมีกำรท ำประกันภัย และประกันภัยสินค้ำที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่ำสูงกว่ำควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
 ในสว่นของกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้  
กลุม่บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรกบัลกูค้ำโดยก ำหนดเป็นขัน้บนัไดซึ่งแปรผนัตำมระดบัรำคำน ำ้มนั  
อย่ำงไรก็ดี รำคำน ำ้มนัดีเซลนัน้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของกระทรวงพลงังำน จึงมีควำมผนัผวนของระดบั
รำคำค่อนข้ำงต ่ำ โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ รำคำน ำ้มนัดีเซลจะอยู่ที่ช่วงรำคำประมำณ 20-30 บำทต่อลิตร
มำโดยตลอด  
 ผู้ประกอบกำรรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก (Sub-Contract) 
 ต้นทุนกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้
จำกกำรที่ในบำงช่วงเวลำ รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรแก่ลกูค้ำหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง 
บริษัทฯ จะมีกำรติดต่อหำผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำให้มำช่วยรับงำนต่อไป (Sub-
contract)  

 ทัง้นี ้ เนื่องจำก SSK มคีูค้่ำและพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่หลำกหลำย สง่ผลให้ไมม่ีกำรพึง่พิงคูค้่ำรำย
ใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของต้นทนุกำรให้บริกำรในแตล่ะปี ส ำหรับใน ปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ 
และ SSK ไมม่ีกำรใช้บริกำรจำกคูค้่ำรำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทนุกำรให้บริกำรรวม 
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 2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทนัน้ ไมม่ีขัน้ตอนกำรท ำงำนใด
ที่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกของ
บริษัทฯ และ SSK นัน้ อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ รถที่จะน ำมำต่ออำยุ
ทะเบียนและเสียภำษีต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับอนญุำต 
เพื่อรับใบรับรองกำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็นเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียนและเสีย
ภำษี โดยในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำรตรวจประสิทธิภำพล้อ, ระบบไฟ, ระดบัควำมดงัของ
เสียง,  สภำพทั่วไป, ระบบเคร่ืองยนต์ และมลภำวะจำกไอเสียรถยนต์ เช่น ควันด ำ ,  ปริมำณ
คำร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคำร์บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสำรพิษอนภุำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ รถบรรทกุของ
บริษัทฯ สำมำรถผำ่นกำรตรวจสภำพรถและได้รับกำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทกุปีมำโดยตลอด  

 
 2.5 งานที่ยงัมิได้ส่งมอบ 
  - ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง                     

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในกำรให้บริกำรลกูค้ำในเขตต่ำงประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
จดักำรขนสง่ในประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ตำ่งประเทศ (Agent) รวมถึงกำรรับคำ่บริกำรจำกลกูค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทนุคำ่บริกำรตำ่ง ๆ  ในตำ่งประเทศ 
เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำงเคร่ืองบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น   ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมีรำยรับและรำยจ่ำยเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลกูค้ำที่มีกำรใช้บริกำรตวัแทน(Agent) 
ในต่ำงประเทศดงักลำ่ว โดยในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกบั 183.56 ล้ำน
บำท และ 131.94 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.62 และร้อยละ 18.41 ตำมล ำดบั และมีต้นทนุคำ่บริกำรท่ี
เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศเทำ่กบั เทำ่กบั 142.21 ล้ำนบำท และ 97.65 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.13 และ
ร้อยละ 16.95 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
สกุลเงินบำทและสกุลเงินตำ่งประเทศมีควำมผนัผวนมำก จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่มีนยัส ำคญัตอ่รำยได้
และอตัรำก ำไรของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผลก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่
อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที่ท ำกำรบนัทึกบญัชีกบัวนัที่ท ำกำรแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกลุบำทมีควำมแตกตำ่งกนัเป็นอยำ่ง
มำก โดยบริษัทฯ มีรำยได้และต้นทนุคำ่บริกำรจำกตำ่งประเทศเป็นเงินสกลุเงินดอลล่ำร์สหรัฐเป็นหลกั  คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณร้อยละ 99 ของรำยได้และต้นทนุคำ่บริกำรตำ่งประเทศของบริษัทฯ  

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้มี
กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อประ เมินสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอัตรำ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินตำ่ง ๆ และมีกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรเปิดบญัชีเงินฝำก
สกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  และบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำมเสีย่งโดย
กำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไป
ตำมนโยบำยที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557  โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้
ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์สหรัฐ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด 

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิบุคลากร 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ  ที่
บงัคบัใช้ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเง่ือนไขใน
พิธีกำรช ำระเงินระหวำ่งประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ลกูค้ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้อยำ่งถกูต้อง
และสำมำรถรับหรือสง่สินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ต้องอำศยัพนกังำนขบัรถที่มี
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ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงตอ่กำรขำด
แคลนบคุลำกรหำกบริษัทมีกำรขยำยงำนหรือมีพนกังำนลำออกแล้วบริษัทฯ ยงัไมส่ำมำรถหำบคุลำกรทดแทนได้ทนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบคุลำกรดงักลำ่วเป็นอยำ่งดี จึงได้ให้ควำมส ำคญักำรพฒันำและจงูใจ
ให้ท ำงำนกบับริษัท โดยบริษัทฯ มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบั
ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนในแตล่ะสำยงำน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำนในสว่นงำน
ที่ส ำคญั  ต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต ่ำ โดยมีอำยงุำนเฉลี่ยของพนกังำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และ
พิธีกำรกรมศลุกำกร (FF) และแผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) ไมต่ ่ำกวำ่ 5 ปี และ
มีอำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำนระดบัผู้บริหำรไมต่ ่ำวำ่ 20 ปี  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็น
ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและ
กำรน ำเข้ำ-สง่ออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนะกำร
จดัสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรให้บริกำรลกูค้ำและยงั
ช่วยลดจ ำนวนบคุลำกรที่ต้องใช้ในขัน้ตอนกำรท ำงำนตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตรและ
ภำคอตุสำหกรรม รวมถึงกลุม่ผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำ
รำยใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2559 และปี2560 บริษัทฯ ไมม่ี
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยใดรำยหนึง่ในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทฯ มี
นโยบำยในกำรขยำยลกูค้ำใหม่เพื่อกระจำยฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ และยงัเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมใน
กำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย  

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

 เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่ต้องเก่ียวข้องกบักฎระเบียบตำ่ง ๆ  
ที่บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำง  ๆ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำง ๆ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ ก็อำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดกำรสง่
สนิค้ำได้ตำมข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร รวมถึงอำจเกิดควำมเสยีหำยจำกคำ่ปรับตำ่ง ๆ ได้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศไว้
คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนต่ำง ๆ โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบใน
กำรศึกษำข้อมลูและติดตำมกำรบงัคบัใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศตำ่ง  ๆ ทัง้จำกกำรติดตำม
ข่ำวสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทัง้กำรรวบรวมข้อมลูจำกผู้ประกอบกำรซึง่เป็นคูค้่ำของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ 
เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงำนที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ ในบริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและ
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กฎหมำยศุลกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงำนในบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและ
เพียงพอตอ่ให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำให้สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องตำ่ง  ๆ ได้ ทัง้นี ้ในอดีตที่ผำ่นมำบริษัท
ไมเ่คยถกูฟอ้งร้องหรือเรียกคำ่เสยีหำยจำกกำรท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องตำ่ง ๆ  

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

      ในปี 2558 มีกำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่ม
ธุรกิจบริกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นสำขำที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจได้ไมน้่อยกวำ่
ร้อยละ  70 โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2556 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่จะมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพิ่มมำกขึน้
โดยเฉพำะบริษัทฯ ต่ำงชำติที่มีควำมพร้อมด้ำนเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ำ รวมถึงมีบริกำรที่ครบวงจร
มำกกวำ่ ซึง่อำจสง่ผลให้กำรแขง่ขนัในธุรกิจมีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้และท ำให้บริษัทฯ อำจต้องสญูเสยีรำยได้ไป 

อย่ำงไรก็ดี แม้กำรเปิดประชำคมอำเซียนนัน้จะส่งผลให้มีผู้ ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำเพิ่มขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกนักำรเปิดประชำคมอำเซยีนดงักลำ่วก็สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำและทรัพยำกรตำ่ง ๆ  ซึง่
ส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงมำกเช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงนบัเป็น
โอกำสของผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมำกขึน้
ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทมีกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
ให้บริกำร เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำให้ได้ครบวงจรมำกที่สดุ ประกอบกบัวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรที่เตรียมควำมพร้อมในกำรหำพนัธมิตร
ในประเทศต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรให้สำมำรถเช่ือมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนัน้ ส่งผลให้บริษัทฯ 
เช่ือมัน่วำ่ ถึงแม้กำรแขง่ขนัจะรุนแรงขึน้ในอนำคต บริษัทฯ ก็จะยงัคงสำมำรถรักษำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัได้  

3.6  ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ 

 บริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจในตำ่งประเทศ เนื่องจำกในกำรด ำเนินธุรกิจใน
ประเทศที่ไม่คุ้นเคย ทัง้ด้ำนวฒันธรรม สงัคม กำรเมือง กฎหมำย ข้อบงัคบั โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไป
ต่ำงประเทศอำจท ำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับคู่แข่งทำงกำรค้ำที่มำกขึน้ เนื่องจำกมีบริษัทต่ำงชำติจ ำนวนมำกที่
ให้บริกำรในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในด้ำนตำ่ง ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจ
ลงทนุ ซึ่งหำกเป็นไปได้ บริษัทฯ จะพิจำรณำหำผู้ ร่วมลงทนุท้องถ่ินท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ 
ๆ ก่อน เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรท่ีบริษัทฯ ไมม่ีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสนิใจลงทนุ 

3.7 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
49.37 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยและช ำระแล้วของบริษัทฯ  และคณุกิตติ พวัถำวรสกลุยงัเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่ำว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำร
จดักำรและควบคมุคะแนนเสยีงในกำรลงมติที่ส ำคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่ำ่ในเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติ
ในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบังคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ำ
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสยีง อำจจะไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุกำรบริหำรของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ได้  

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 
5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อยำ่งชดัเจน 
ท ำให้ระบบกำรท ำงำนของบริษัทฯ มีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ำง
คณะกรรมกำรของบริษัทยงัประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 8 ท่ำน 
และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่นซึง่แตล่ะทำ่นเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้
สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจในกำรน ำเสนอ
เร่ืองต่ำง ๆ  ที่จะพิจำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจำกนัน้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิ
กรณีที่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมกำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้บคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้  ๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอนั
อำจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 

3.8 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 ำนวน
รวม 60,000,000 หุ้น (รำคำพำร์ 0.25 บำท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 คงเหลอืถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.74 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 

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. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สนิหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน และ อำคำร 
กลุม่บริษัทมีที่ดิน และ อำคำร จ ำนวน 14.00 ล้ำน บำท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงส ำนักงำน บมจ. 
NCL เลขที่ 56/9,10ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำก
สิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
- อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 

 
 
 
 

เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 

 
 
 
 

6.29 
5.64 

 

 
 
 
 
ที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนอง
เพื่อค ำ้ประกันเงินเบิกเกินบัญชี   
ตั๋วสัญญำใช้เงิน และวงเงินกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
วงเงินรวม 87 ล้ำนบำท 

2. อำคำรส ำนกังำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ณ จุด
บริกำรบริเวณ ท่ำเรือกรุงเทพ  (ลำนบรรจุ
สินค้ำ 45 ไร่)  กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 
แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหำนคร 
- อำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 
 

0.73 

 
 
 
 
 
ไมม่ี 

3. อำคำรส ำนกังำน บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลขที ่
56/,15 ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถ.
สมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ แขวงบคุคโล เขต
ธนบรีุ กรุงเทพ 10600      
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 
 

0.97 

 
 
 
 
 
ไมม่ี 

4. สิง่ปลกูสร้ำงจดุบริกำรขนสง่สนิค้ำ 
รถบรรทกุหวัลำก พระรำม 2 เลขที่ 91/4 
หมูท่ี่ 2 ต ำบลนำโคก อ. เมืองสมทุรสำคร 
จ.สมทุรสำคร  
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 

0.22 

 
 
 
 
ไมม่ี 
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รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

5. สิง่ปลกูสร้ำงจดุบริกำรขนสง่สนิค้ำ 
รถบรรทกุหวัลำก สระบรีุ หมู ่ 7 ต.ตำล
เดี่่ยว อ.แก่งคอย จ. สระบรีุ 
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 

0.15 

 
 
 
ไมม่ี 
 

รวม 14.00  

  
ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีกำรท ำประกันควำมเสี่ยงภยัทรัพย์สินที่อำจจะเกิดขึน้กับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 

เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนกังำนตำ่ง  ๆ  ทนุประกนัภยั 29.69 ล้ำนบำท โดยประกนัภยั
นีคุ้้มครองควำมสญูเสีย/เสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภยัเป็นผลโดยตรงจำกควำมเสี่ยงภยัทุกชนิดที่เกิดจำก
สำเหตปัุจจยัภำยนอก อำทิเช่น อคัคีภยั ฟำ้ผำ่ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจำกน ำ้(ไมร่วมน ำ้ทว่ม) ภยัยวดยำนพำหนะ ภยัจำก
ควนั ภยัอำกำศยำนและอบุตัิเหตจุำกปัจจยัภำยนอกอื่นๆที่มิได้ระบยุกเว้นในกรมธรรม์ 

 
ยำนพำหนะ 
 

 
 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 

 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ส ำนกังำน ทัง้สิน้ 11.13 ล้ำนบำท อำทิเช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ือง

ตกแตง่ เคร่ืองใช้ส ำนกังำน และอื่นๆ  
 
  

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญช ี
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. รถบรรทกุ 
- รถบรรทกุหวัลำก 

 
- หำงลำก 
- รถกระบะ 

 

102 
 

102 
10 

 
188.43 

 
29.68 
 5.44 

 
เป็นเจ้ำของจ ำนวน 77 คนั ติดภำระค ำ้ประกนัเงินกู้  28 คนั  
มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจ ำนวน 25 คนั  
เป็นเจ้ำของ ตดิภำระค ำ้ประกนัเงินกู้  4 คนั 
มีภำระผกูพนัสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 

2. ยำนพำหนะอื่น ๆ 18 8.03 เป็นเจ้ำของ 

รวม        231.58  
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4.2 สรุปสัญญาที่ส าคัญ 
 
4.2.1 สญัญำเช่ำที่ส ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1.จดุบริกำรท่ี 1 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย      
   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 

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

นำยนิธิวชัร์        วชั
รพิธำนรัตน์ 

3 ปี (1 ก.ค. 2560 
– 1 ก.ค. 2562) 

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

3.คลงัเอกสำร 
   เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร24 
ถนนเจริญนคร แขวงบำงล ำพู
ล่ ำ ง  เ ข ต ค ล อ ง ส ำ น 
กรุงเทพมหำนคร 

น.ส.วรำภรณ์           
กิตตยำนรัุกษ์ 
 

3 ปี (1 ส.ค. 2539 
– 31 ก.ค. 2562) 
 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
อำคำร  
อตัรำคำ่เช่ำ 
อตัรำคำ่เช่ำคงที่ 7,895 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
-ไมม่ี- 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

4.จดุบริกำรท่ี 2 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย    
   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 
ผู้ เช่ำแจ้งผู้ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 เดือน 

5.พืน้ท่ีจอดรถยนต์ 
  เลขที่  99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้ำ
ตำก  
  สนิ 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ    
  กรุงเทพมหำนคร 

นำยรุจ ทองวฒุ ิ
 

2 ปี (1 ก.ย. 2560 
– 31 ส.ค. 2562) 
 

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

6.พืน้ท่ีในศนูย์กำรค้ำ เจ.เจ.
มอลล์ 
   เลขที่ 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2       
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
หมำยเหต ุ เดมิบริษัทมีกำรเชำ่
พืน้ท่ีดงักลำ่วเพื่อเปิดเป็นจดุ
ให้บริกำรรับสง่สนิค้ำหรือพสัดแุก่
ลกูค้ำรำยยอ่ย  
ทัง้นี ้ บริษัทได้ปิดให้บริกำรใน
พืน้ท่ีดงักลำ่วแล้วตัง้แตปี่ 2553 
และน ำพืน้ท่ีดงักลำ่วให้เช่ำช่วง
แก่บคุคลภำยนอก 

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 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

7. จดุบริกำร ที่อดุรธำนี                
    เลขที่ 370/8 หมูท่ี่ 2 ต.หมำก 
    แข้ง อ.เมืองอดุรธำนี  จ.
อดุรธำน ี

นำงสำวจรัสศรี        
มำกเฟ่ืองฟ ู

2 ปี (1 พ.ย. 2559 
– 31 ต.ค. 2561) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
ตกึ 3 ชัน้ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
17,895 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 

 
8. จดุบริกำรบำงเสำธง  ต. ศรีษะ 
    จระเข้น้อย อ ำเภอ บำงเสำธง  
    จ.สมตุรปรำกำร 
 

นำยพีรพงษ์ ปุ่ นมีกิจ 1 ปี (1 ก.ย. 2560 
- 31 ส.ค. 2561) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีส ำหรับจอดรถ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
6,000 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
 

9. จดุบริกำรพระรำม 2  
    ต.นำโคก อ.เมืองสมทุรสำคร  
    จ.สมทุรสำคร 

นำยวิทวสั กิตตก้ิอง 2 ปี (1 เม.ย. 
2559 - 30 มิ.ย. 
2561) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีส ำหรับจอดรถ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
35,000 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
 

10. จดุบริกำรสระบรีุ 
      ต.ตำลเดี่ยว อ.แก่งคอย  
      จ.สระบรีุ 

นำงสนุีย์ เจริญกลุ 3 ปี (1 ก.พ. 2560 
– 31 ม.ค. 2563) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีส ำหรับจอดรถ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
20,000 บำทตอ่เดือน 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

กำรตอ่สญัญำ 
-ไมม่ี- 
กำรเลกิสญัญำ 
1.เมื่อครบก ำหนดสญัญำ 
2.เมื่อผู้ เช่ำไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไข 
 

11. จดุบริกำรขนสง่ร่มเกล้ำ 
       เลขที ่14 ถ.ไอซีดี  
       แขวงคลอง สำมประเวศ  
       เขตลำดกระบงั  
       กรุงเทพมหำนคร 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 1 ปี (1 ต.ค. 2560 
– 30 ก.ย. 2561) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ 
พืน้ท่ีส ำหรับจอดรถ 
อตัรำคำ่เช่ำ 
43,960 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
- ผู้ เช่ำยื่นค ำร้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน
สิน้อำยไุมน้่อยกวำ่ 2 เดือน 
กำรเลกิสญัญำ 
-ผู้ เชำ่บอกเลกิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 60 วนั  
 

 
4.2.2 สรุปสญัญำ agency agreement 

          บริษัทมีกำรท ำสญัญำ Agency Agreement กบัเอเยน่ต์ซึง่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำร
ขนสง่ในเขตประเทศที่เอเยน่ต์แตล่ะรำยดแูลให้แก่บริษัท ซึง่ในสญัญำมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทและเอเยน่ต์จะประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ให้กนัและกนั 
2. บริษัทและเอเยน่ต์จะก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่บริกำรตำ่ง ๆ  ร่วมกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรสง่

สนิค้ำแตล่ะครัง้ 
3. เอเย่นต์จะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้ำให้กบัผู้ รับจนกว่ำจะได้รับกำรช ำระเงินหรือได้รับหนงัสือค ำ้ประกนัควำม

เสยีหำยจำกธนำคำร 
4. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบทนัทีหำกไมส่ำมำรถสง่สนิค้ำหรือสนิค้ำถกูปฏิเสธกำรรับ 
5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกบัสินค้ำ เช่น สินค้ำเสียหำยหรือสินค้ำไม่ไปถึงปลำยทำง

ตำมก ำหนดเวลำ เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสบืสวนหำสำเหตขุองปัญหำ 
6. ข้อตกลงมีอำยหุนึง่ปีและจะถกูตอ่อำยอุตัโนมตัิหำกไมม่ีกำรขอยกเลกิจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 
7. กำรยกเลกิข้อตกลงต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
8. ข้อตกลงจะถกูยกเลกิทนัทีหำกมีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมท่ ำตำมที่ระบไุว้ในข้อตกลง 
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4.3 เงนิลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำ

ทุนโดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 มีมูลค่ำเงินลงทุนสทุธิเท่ำกับ 184.83  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
สนิทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ทนุจดทะเบียน 
(ล้ำน) 

ทนุช ำระแล้ว 
(ล้ำน) 

สดัสว่น
กำรถือหุ้น 

มลูคำ่เงิน 
ลงทนุสทุธิ  
(ล้ำนบำท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย     

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

SGD 1.00  SGD 1.00 100% 25.19 

2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์
ขนสง่สนิค้ำ 

THB 10.00 THB 10.00 60% 6.00 

3. Legacy Asia Capital Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์  ใน
ประเทศ สงิคโปร์ 

SGD 0.20  SGD 0.20 70% 3.61 

4. บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้ำทำงบก 

THB 168.70 THB 168.70 75.35% 127.15 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     
1. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหนำ่ย
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

THB 40.00 THB 40.00 44.44% 17.78 

2. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10 
 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัท มีนโยบำยลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจำรณำลงทุนที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นกำรลงทุนในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั          
ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทนุ กลุม่บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถ
เข้ำร่วมบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจดงักล่ำวได้  โดยอำจพิจำรณำลงทุนในรูปแบบต่ำง  ๆ  ที่มีควำม
เหมำะสม ในลกัษณะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ ถือหุ้นร่วมลงทุน ตำมแต่จะตกลงกนัตำม
สญัญำกำรถือหุ้น (Shareholders agreement)  
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โดยที่ บริษัทฯมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 
นโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กำรลงทนุในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรร่วมทนุเพื่อจดัตัง้บริษัทใหมแ่ละกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมี
นโยบำยในกำรเข้ำร่วมทนุกบัผู้ ร่วมทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล 

2. ธุรกิจที่จะเข้ำร่วมลงทนุจะต้องเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่วำ่จะเป็น
แนวดิ่งหรือแนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสร้ำงเสถียรภำพของบริษัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ 
รวมถึงกำรประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งในอนำคต 

4. กำรเข้ำลงทนุจะต้องไมท่ ำให้เกิดปัญหำสภำพคลอ่งตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อให้สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้ำไปร่วมลงทนุได้ 

6. บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแตล่ะขณะ 

7. กำรลงทนุจะต้องผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุเร่ือง
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในกำรได้มำซึง่จ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิ พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกับดูแลบริษัทที่เข้ำไปลงทุนด้วยกำรส่งตวัแทนของบริษัทฯเข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปร่วมลงทนุ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยตวัแทนของบริษัทจะต้อง
เป็นบคุคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปร่วม
ลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องก ำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ให้ปฎิบัติตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ 

 
ทัง้นีเ้ร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อ
สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทีมีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อย่ำงมีนยัส ำคญั รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  
     (1) ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  : NCL 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107556000434 
ประเภทธุรกิจ : บริกำรจดักำรโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกิจได้แก่กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ และให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 157,500,000 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  : 105,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด :  420,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ  : 0.25 บำท 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ  

แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท์    :  02-4737300 
โทรสำร   :  02-4737374 
เว็บไซต์   :  www.nclthailand.com 
เลขำนกุำรบริษัท   :  โทรศพัท์  : 02-4737300 ตอ่ 307 
    อีเมล์  : rachanee.l@nclthailand.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ์   :  โทรศพัท์ : 02-4737300 ตอ่ 300  
    อีเมล์  : rungarun.b@nclthailand.com 
 

  

http://www.nclthailand.com/
mailto:rachanee.l@nclthailand.com
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
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(2) ชื่อและสถำนที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ลักษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน

กำรถือ
หุ้น (%) 

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

ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 

1,000,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

1,000,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

100 

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล 
เขตธนบรีุ กทม. 10600 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ  

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 60 

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.        
31 UPPER CROSS STREET #04-59 
HONG LIM COMPLEX SINGAPORE (050531) 

ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ 200,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

200,000 เหรียญ
ดอลลำ่ร์สิงคโปร์ 

70 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล 
เขตธนบรีุ กทม. 10600 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 

168.74 ล้ำนบำท 168.74 ล้ำนบำท 75.35 

บริษัทร่วม     
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด  จ ำกดั 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำง
มว่ง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่

เก่ียวข้อง 

40 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท 44.44 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
3656/66-68 ชัน้ 20 อำคำรกรีนทำวเวอร์         
ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กทม. 10110 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ 

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 51 

 
(3) บุคคลอ้ำงองิ 

นำยทะเบยีนหุ้นสำมญั  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9000  
โทรสำร : 0 2009-9991   

ผู้สอบบญัชี  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย          
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: 0-2264-9090 
โทรสำร: 0-2264-0789 – 90 

ที่ปรึกษำกฎหมำย ส ำนกังำนกฎหมำยธนทรัพย์  
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีรี ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์  

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์  : 02-4343132 
โทรสำร  : 02-4343133 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบยีน 157.5 ล้ำนบำท และทนุช ำระแล้ว จ ำนวน 105 ล้ำนบำท 
คิดเป็นหุ้นสำมญัทัง้สิน้  420 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรก 

ข้อมลูรำยช่ือผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ลำ่สดุ วนัท่ี 8 มกรำคม 2561 

 
 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวพวัถำวรสกลุ   
 นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 111,815,300 26.62 
 นำงสำวป่ินรัก ประสทิธิศิริกลุ   30,952,100 7.37 
 นำงสำวฟำ้ใส พวัถำวรสกลุ 

 

ภำวะ) 

29,500,000 7.02 
 นำงสำวยิง่รัก 

นำยวศิิษฏ์ 
พวัถำวรสกลุ 

ประสทิธิศิริกลุ 
30,000,000 
5,070,000 

7.14 
1.20 

  รวม   207,337,400 
 

       49.35 

2. บจก.ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,692,100 13.73 
3. นำงนวพร รัตนชยักำนนท์ 7,013,300 1.67 
4. นำยวรนนัท์ ธินรุ่งโรจน์ 6,400,000 1.52 
5. นำยมนต์ชยั สำทรสมัฤทธ์ิผล 4,950,000 1.17 
6. นำยปฎิพทัธ์  ประภำวงศ์ 4,841,700 1.15 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์  จ ำกดั 4,383,000 1.04 
8. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 4,000,000 0.95 
9. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95 
10. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 4,000,000 0.95 
11. ผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ๆ   115,382,500 27.52 

                รวม          420,000,000            100.00 

ท่ีมำ : ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 15 ธันวำคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัรุ่นที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1”) จ ำนวน 
ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่ำ ในอัตรำส่วน 3 หุ้ นสำมัญเดิม ต่อ1 หน่วย ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสำมำรถจัดสรรได้จ ำนวน 
139,997,497 หน่วย และเมื่อวนัที่ 12 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนุมตัิให้
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนรวม 70,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำหุ้นไว้หุ้น
ละ 0.25 บำท แบง่เป็น  

1. จัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนรวมไม่เกิน 63,650,000 หน่วย เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
สำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำสว่น 6.6 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ
1 หนว่ย ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่สำมำรถจดัสรรได้จ ำนวน 63,635,200 หนว่ย 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 6,350,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยมีกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ 
ดงันี ้ 

NCL-W1 อตัรำกำรใช้สทิธิเดิม อตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่
อตัรำกำรใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1.04 หุ้น 

รำคำกำรใช้สทิธิ 4.00 บำท ตอ่หุ้นสำมญั 3.848 บำท ตอ่หุ้นสำมญั 
 

โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

7.3.1 ใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) 
 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัปิดสมุดทะเบียนและพกักำร
โอนหุ้นในวนัท่ี  24 ธนัวำคม 2558 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 139,997,497 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ + 
จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นที่ 
1 (NCL-W1) 

139,997,497  +   6,350,000 = 146,347,497 หุ้ น 
รำคำ par 0.25 บำท 

รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 
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อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี  

นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 20 มกรำคม 2559 

สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ (หลงัจากปรบัสิทธิแล้วตาม

มติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ ถือหุ้นครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  12 
มิถนุายน 2560) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัได้ 1.04 หุ้น  

รำคำใช้สิทธิ (หลังจากปรับสิทธิแล้วตามมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่12 มิถนุายน 2560) 
รำคำหุ้นละ 3.848 บำท  

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิท ธิ  สำมำรถใช้สิท ธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วนัท ำกำรสดุท้ำยของ
ทุก ๆ 6 เดือน (เดือนมิถุนำยน และ เดือนธันวำคม) 
ยกเว้นครัง้สุดท้ำยจะก ำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวัน
หมดอำยุขอ งใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ   ทั ง้นี  ้วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุำยน 
2559 และก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย จะตรงกับ
วนัท่ี 19 มกรำคม 2561 

ข้อจ ำกดักำรโอน ไมม่ี 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำนวนหนว่ยที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

146,347,497 หนว่ย 

 

หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (NCL-W1) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมี
สิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริษัทฯ ทุก
ประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 

 
7.3.2 ใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NCL-W2) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ในวนัปิดสมุดทะเบียนและพกักำร
โอนหุ้นในวนัท่ี  23 มิถนุำยน 2560 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 63,635,200 หนว่ย 
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จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 63,635,200 หุ้น รำคำ par 0.25 บำท 

รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 12 เดือน  

นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
ส ำมัญ ได้  1 หุ้ น  ( โด ยอัต รำก ำ รใ ช้ สิ ท ธิ อ ำจ
เปลีย่นแปลงได้ในกรณีที่มีกำรปรับสทิธิ) 

รำคำใช้สทิธิ รำคำหุ้นละ 1.50 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้
สทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิท ธิ  สำมำรถใช้สิท ธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วนัท ำกำรสดุท้ำยของ
ทุก ๆ 6 เดือน (เดือนธันวำคม และ เดือนมิถุนำยน) 
ยกเว้นครัง้สุดท้ำยจะก ำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวัน
หมดอำยุขอ งใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ   ทั ง้นี  ้วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกบัวันที่ 29 ธันวำคม 
2560 และก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย จะตรงกับ
วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 

ข้อจ ำกดักำรโอน ไมม่ี 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำนวนหน่วยที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 

58,811,155 หนว่ย 

 

หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (NCL-W2) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมี
สิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริษัทฯ ทุก
ประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย  4 คณะ 
ได้แก่  คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน   

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตำมข้อบงัคบัของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยปฏิบตัิหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงอยูใ่นกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนงึถึงผลประโยชน์
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย อีกทัง้จดัให้มีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือ 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560) 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นำยกร  ทพัพะรังสี กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรอิสระ 

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

4. นำงนำรี บญุธีรวร1 

 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

5. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์2 กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

6. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

9.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 
หมำยเหต ุ: 1 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
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กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน แทน
นำยสมชำย ชำญพัฒนำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่รับ
ต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
2 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผกูผนับริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกุล นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต นำงสำว
เนติรัด สงัข์งำม และนำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้   กรรมกำรสองในสีค่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภำยใน 
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

           ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงนำรี  บญุธีรวร1,2 กรรมกำรตรวจสอบ 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์3 กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

2 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บุญธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน แทน
นำยสมชำย ชำญพัฒนำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่รับ
ต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
3 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน  8  ทำ่น ดงันี ้

             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำงนำรี บญุธีรวร1 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 



 

  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                                    50 

             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

         โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   หน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
หมำยเหต ุ 1ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักลำ่วข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่
รับต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
2 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  5  ทำ่น ดงันี ้  

           ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำงนำรี บญุธีรวร2 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. พล.อ.พอพล มณีรินทร์3 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

  โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
หมำยเหต ุ 1ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติแตง่ตัง้นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเนิด เป็น 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกร เน่ืองจำกครบวำระและมีควำม
ประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหน่งตอ่  
2ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักลำ่วข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่
รับต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
3 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

 

 
8.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย   
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           ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำร 
3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำร 
4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำร 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2560 มดีังนี ้
 จ ำนวนที่ร่วมประชมุ / จ ำนวนประชมุทัง้หมด 

ชื่อ    - สกลุ คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

นำยกร            ทพัพะรังสี 7/7 - - - - 
นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 7/7 4/4 3/3 1/1 - 
นำยสมชำย     ชำญพฒันำกร 2/7 1/4 1/3 1/1 - 
นำงจิตรมณี    สวุรรณพลู 7/7 4/4 3/3 1/1 - 
นำยกิตติ        พวัถำวรสกลุ 7/7 - 3/3 - 8/8 
นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 7/7 - 3/3 - 7/8 
นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 7/7 - 3/3 1/1 8/8 
นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 7/7 - 3/3 - 8/8 
นำยพอพล มณีรินทร์ 4/7 3/4 1/3 - - 
นำงนำรี บญุธีรวร 5/7 3/4 2/3 - - 
 หมำยเหต ุ: 1 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน แทน
นำยสมชำย ชำญพัฒนำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จ ะไม่รับ
ต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
2 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

 

8.6 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

           ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และ 
พิธีกำรศลุกำกร (FF) 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ฝ่ำยบญัชี-กำรเงินและธุรกำรบคุคล  

4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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           ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศ (NVOCC) 

5.  Mr.Marc   Cheng Chee Ooi  1 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
6.  นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้ช่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ฝ่ำยบญัชี-กำรเงิน 
หมำยเหต ุ: 1 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยชื่อผู้บริหำรล ำดบัที่ 4 เพิ่มเติม คือ Mr.Marc  Cheng Chee Ooi ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำน
พฒันำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ืองนิยำมผู้บริหำร 

 

8.7 เลขานุการบริษัท 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ

แต่งตัง้นำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั   ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมำะสมเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัท ซึ่งมีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัท 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มี
ควำมเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและข้อพงึปฏิบตัิที่ดี โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด   

 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม 
และสมเหตสุมผล โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมประกำรตำ่ง ๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกบัผลประกอบกำร
ของบริษัท และภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ตำมมติที่ประชมุสำมญัของผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 ก ำหนดคำ่ตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรต่อครัง้ โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครัง้) 

ประธำนกรรมกำร 50,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

   กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
   กรรมกำร 20,000 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบในวนัเดียวกนั ให้กรรมกำร

ตรวจสอบได้รับเบีย้ประชุมในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบเพียงครัง้เดียว และ บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้
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คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
              
 ส ำหรับงวดปี  2560 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรดงันี ้

ช่ือ – นำมสกลุ คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 
  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ คำ่บ ำเหน็จ รวม 
1. นำยกร ทพัพะรังสี 1 450,000  102,272.73 552,273 
2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด  180,000 61,363.64 241,364 
3. นำยสมชำย ชำญพฒันำกร  40,000 - 40,000 
4. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู  140,000 40,909.09 180,090 
5. นำงนำรี บญุธีรวร 2  100,000 40,909.09 140,090 
6. พล.อ.พอพล มณีรินทร์ 3  80,000 40,909.09 120,090 
7. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 140,000  40,909.09 180,090 
8. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 140,000  40,909.09 180,090 
9. นำงสำวเนตรัิด สงัข์งำม 140,000  40,909.09 180,090 
10.นำงสำวพรทพิย์        แซล่ิม้ 140,000  40,909.09 180,090 
    รวม  1,010,000 540,000 450,000 2,000,000 

หมำยเหต ุ : 1 นำยกร ทพัพะรังสี ได้รับเบีย้ประชมุทัง้ในกำรประชมุกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 
         2 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทน
นำยสมชำย ชำญพฒันำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักลำ่วข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหน่ง
ตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
3 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพ่ิมเติม
จำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

      

            ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  ผู้บริหำรของบริษัทได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนสั ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท และ ผู้บริหำรของ
บริษัท สี่รำยแรกต่อจำกกรรมกำรบริษัท รวมจ ำนวน 4 ท่ำน ในปี 2560 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนรวมทัง้สิน้  
18.98  ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี) 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 

-  เงินเดือน โบนสั  
- คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ เชน่ คำ่ประกนัสงัคม เงิน

สมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และคำ่คอมมิชชัน่ 
เป็นต้น 

 

15.88 

3.10 

คำ่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมมี่ 
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  8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น  

  - ไมม่ี – 

8.9 บุคคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีพนกังำน (ไมร่วมผู้บริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 148  คน โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 85.18 ล้ำนบำท ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั 
คำ่คอมมิชชัน่ คำ่ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยสำมำรถแบง่รำยละเอียดตำม
ฝ่ำยดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน 
(คน)  

แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 63 
แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 34 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ 51 

รวม 148 
  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
  บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2556 กับ บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำร
กองทุนกสิกรไทย จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลงัใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้
พนกังำนท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว 

ค่าตอบแทนอื่น  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพท่ีบริษัทจ่ำยให้กบัพนกังำน
ของบริษัทแล้ว บริษัทยงัมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กบัพนกังำนของบริษัทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรชว่ยเหลอื 

- สวสัดิกำรด้ำนเคร่ืองแบบพนกังำน 

- สวสัดิกำรคำ่พำหนะ / คำ่ที่พกั / คำ่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิกำรด้ำนกิจกรรม 

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรลำ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
ระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรโยกย้ำยพนกังำนบำงส่วนไปร่วมด ำเนินงำนกับบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมจ ำนวน 37 คน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีพนกังำนทัง้สิน้ 184 คน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีพนกังำนทัง้สิน้ 147 คน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีพนกังำนทัง้สิน้ 148 คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี –  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทกัษะ ทศันคติ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ  รองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต โดย
บริษัทได้จดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบ
ของพนกังำนแตค่น  ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรพฒันำงำนโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2560 บริษัทได้มี
ผู้บริหำรและพนกังำน ร่วมอบรมกบัหนว่ยงำนภำยนอกทัง้สิน้ 37 หวัข้อ และได้จดัให้มีกำรอบรมภำยในทัง้สิน้ 
7 หวัข้อ ดงันี ้
 
หลกัสตูรอบรม-สมัมนำภำยนอก มีดงันี ้
1.  เทคนิคกำรวิเครำะห์โครงกำรลงทนุและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่มอย่ำงยัง่ยืนให้

กิจกำร 
2.  SDGs Implementation: Learned from the Pros 
3.  กำรก ำหนดคณุสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) และผู้ควบคมุดแูลกำรท ำ

บญัชี (สมห์ุบญัชี) 
4. เจำะมำตรฐำน TFRS for SMEs ที่กระทบตอ่กิจกำร NPAEs (ทัง้ธุรกิจซบัซ้อนและไมซ่บัซ้อน) 
5. หลกัสตูร 30 แนวปฏิบตัิกำรเสยีภำษีอำกร ที่ผู้ท ำบญัชีต้องไมพ่ลำด 
6. หลกัสตูรพืน้ฐำนเลขำนกุำรบริษัท Fundamentals for Corporate Secretary  
7. CX&M Customer Experience Management via Omni-Channel Platform  
8. IT Future for Listed Company  
9. Cisco Connect 2017 Your Time is Now Secure Your Digital Transformation 
10. Westcon Solutions Security & Network Forum: Cyber Threats Are Everywhere. What’s next, and 

how to prepare for it 
11. VMWARE Technology Forum 2017:  Empower Your Digital Workspace 
12.  โครงกำรพฒันำธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์สูม่ำตรฐำน ISO 9001 
13. CS Sharing 1/2560 “กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” 
14. กำรจดัอบรมกำรใช้งำนระบบ SCP Straight Through 
15. กำรจดัอบรมกำรใช้งำนระบบ SHLD/FSCOM 
16. โครงกำร Smart Disclosure Program 
17. IR Development and Trend in Thailand 
18. Company Snapshot Program Training 
19. IR Professional Training: Basic Valuation for IR 
20. Good Practices for Analyst Presentation 
21. กำรจดัท ำรำยงำนแหง่ควำมยัง่ยืน (Sustainability Reporting) 
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22. กำรประชมุรับฟังควำมคิดเห็นเร่ือง มำตรกำรเตือนผู้ลงทนุ 
23. IR Professional Training: Business Strategy for IR 
24. กำรอบรมกำรใช้งำนระบบกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม ่
25. หลกัสตูร " Pack 5 & Fair Value รุ่นท่ี 1/60 
26. Update รูปแบบงบกำรเงินลำ่สดุและปัญหำกำรจดัท ำบญัชีฯ 
27. หลกัสตูร " ก้ำวทนัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม ่ฯ " 
28. หลกัสตูร " กลยทุธ์ส ำคญัขบัเคลือ่นของกำรค้ำบน e-Commerce " 
29. ECR TALK 2017 CONQUERING E-COMMERCE LOGISTICS 
30. IR Professional Development Program: Certificate in Investor Relations 2017 
31. อบรมเชิงปฏิบตัิกำร M&A : แนวโน้มโอกำสและกลยทุธ์ด้ำนกฎหมำยของธุรกิจ 
32. หลกัสตูร " เจำะลกึปัญหำภำษีกำรจ่ำยเงินไปตำ่งประเทศ ภงด.54, ภพ.36 
33. หลกัสตูร " ปัญหำภำษีกำรจ่ำยเงินได้ให้ชำวตำ่งชำติที่เข้ำมำและไมไ่ด้เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย " 
34. Microsoft Azure Cloud Pack 
35. หลกัสตูร " สตูรส ำเร็จกำรปรับปรุงแก้ไขเอกสำรรำยจ่ำย ชดัเจน ตรงประเด็นภำษี " 
36. หลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงำนเลขำนกุำรบริษัท  หลกัสตูร " Advances for Corporate Secretaries " รุ่น 2/2560 
37. หลกัสตูร " ภำษียคุดิจิตอล สิง่ที่นกับญัชีต้องเตรียมตวั " 

 
หลกัสตูรอบรมภำยในมีดงันี ้ 
1. กำรจดักำรขนสง่อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
2. กำรบริกำรทีเป็นเลศิ  
3. กำรพฒันำพนกังำนสูค่วำมเป็นเลศิ  
4. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Good Governance) 
5. Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตลำดหลกัทรัพย์ 
6. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่  
7. กำรพฒันำชมุชนและกำรรักษำสิง่แวดล้อม 

 

สรุปจ ำนวนชัว่โมงกำรอบรมพนกังำนประจ ำปี 2560 
 

ระดบั จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน 

ผู้บริหำร 29 

พนกังำน  20 
 
ทัง้นีส้ ำหรับหลกัสตูรกำรอบรมภำยนอก บริษัทได้สนบัสนนุให้พนกังำนและผู้บริหำร เข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรที่

เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำนที่จัดขึน้โดยสถำบันต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยใน
เพื่อให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุท่ำนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพืน้ฐำนเก่ียวกบัองค์กร นโยบำย ภำพรวมขององค์กร เพื่อ
รับทรำบและปฏิบตัิอยำ่งถกูต้องร่วมกนั รวมถึง กำรพฒันำด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่มีควำมส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ และเป็น
สว่นส ำคญัในกำรสง่เสริมกิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำยตวัอย่ำงตอ่เนื่องและมัน่คงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและสง่เสริมให้เกิดควำมยัง่ยืนของบริษัทฯ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึง่เป็นไป
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยก ำหนดให้มีนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนกังำนทุกคน ได้ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 
กมุภำพนัธ์ 2561 ได้พิจำรณำทบทวนคูม่ือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและข้อพงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ ให้คลอบคมุ
ทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
3. กำรค ำนงึถึงบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี  
4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ดงันัน้กรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนทกุ
คนยดึเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ พนกังำนทุกคน จะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเท และรับผิดชอบ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและยึดมัน่ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึง
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

2) คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคญัร่วมกบัผู้บริหำรในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย และเปำ้หมำย
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม 

3) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
รอบคอบ และ ถกูต้องตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงประกำศที่เก่ียวข้อง 

4) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย
อย่ำงเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้ดูแลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต 
ยตุิธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้  
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6) ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำระบบ
บญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องและเช่ือถือได้ 

7) ปฏิบตัิต่อพนกังำนด้วยควำมเป็นธรรม ส่งเสริมและปลกูจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับกำร
พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง 

8) ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญั ทัง้ในเร่ืองกำรเงิน และเร่ืองที่ไม่ใช่เร่ืองกำรเงิน อย่ำงถกูต้อง 
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท ได้รับสำรสนเทศ
อยำ่งเพียงพอและเทำ่เทียมกนั อยำ่งเหมำะสมและทัว่ถึง 

9) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง 
10) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีสว่นได้ เสียทกุกลุม่ และน ำไปสู่

กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของ
บริษัท รวมถึงบริษัทยอ่ยยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน โดยเพิ่มเติมเร่ืองกำรให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำร
ฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจ้งเบำะแส ให้ข้อมูล และมำตรกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมต่อ ผู้ ให้
ข้อมลู ผู้รำยงำน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนข้อมลูดงักลำ่ว  

จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทสง่เสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิงำนและตดัสนิใจในกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อยำ่ง
โปร่งใส ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมกฎหมำย ยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม จึงได้จดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นสว่นหนึง่
ของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้เป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำนทกุ
คนในองค์กร และปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง โดยได้มีกำรเผยแพร่ “นโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร” และ “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้บคุคลภำยนอกได้รับทรำบ 
และ มีกำรสือ่สำรภำยในองค์กร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำนของบริษัท รับทรำบเพื่อน ำไปปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้อง 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นตระหนกัและเคำรพในสทิธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ ถือ
หุ้น  โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยท ำหน้ำที่ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เป็นธรรม รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ ทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนั ได้แก่  กำรซือ้ขำยหรือกำรโอนหุ้น  
กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัท  กำรได้รับขำ่วสำรข้อมลูของบริษัทอยำ่งเพียงพอ  กำรเข้ำร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงใน
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อบริษัท เช่น 
กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสือบริคณห์สนธิ  กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติ
รำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

http://www.nclthailand.com/
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1) ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่สิน้รอบบญัชีของ
บริษัทและหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชุม
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป 

2) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัทลว่งหน้ำ โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้อยำ่งน้อย 30 วนั บริษัทได้จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรให้สทิธิผู้ ถือหุ้น
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทใน
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 โดยได้ประกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) 
โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 ธนัวำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560 ทัง้นีเ้มื่อ
ถึงก ำหนดกำรปิดรับ ปรำกฎวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

3)  จดัท ำและจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนรวมถึงผู้ ถือหุ้นสถำบนั พร้อมทัง้
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้อมูลส ำคัญและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น พร้อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 
ประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชดัเจน 
พร้อมทัง้ระบุ วนั เวลำ สถำนที่ และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของ
เอกสำรท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องน ำมำแสดงในวนัประชุมเพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ำประชมุโดยจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและ
เอกสำรที่เก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และกรณีมีรำยกำรได้มำ/
จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ หรือรำยกำรเก่ียวโยง หรือขอเพิกถอนหลกัทรัพย์ กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ ตอ่กรรมกำรและ
พนกังำน กำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่นรำคำต ่ำให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั เพิ่มทนุ หรือลดทนุ ต้องสง่จดหมำยเชิญให้
ผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุมที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวำ่ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ประกำศลงในหนงัสอืพิมพ์ฉบบัภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วนั ติดตอ่กนัก่อน
วนัประชุมอย่ำงน้อย 3 วนั นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ฉบบั
สมบรูณ์ พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบบัภำษำไทย เผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั และฉบบัภำษำองักฤษ เผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รรับข้อมลูข่ำวสำรเพื่อกำรตดัสินใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อ
เป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นกำรลว่งหน้ำส ำหรับให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมำเข้ำร่วม
ประชุมก่อนได้รับเอกสำรกำรประชุมด้วย ทัง้นีบ้ริษัทก ำหนดให้มีกำรแจ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ว่ำ
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุบนเว็ปไซต์ของบริษัทด้วย 

4) ในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุจะมีกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในกรณีจ ำเป็นรีบดว่นเพื่อรักษำสทิธิหรือประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นและจะสง่หนงัสอืนดัประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวำระกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนจดัสง่เอกสำร 

5) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมลูและขำ่วสำรของผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมลูและขำ่วสำร
ต่ำง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นสำมำรถดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุม
ลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัท  
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6) บริษัทไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนยอ่มมีสิทธิ
เข้ำประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และ วิสำมญัผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

7) หำกผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม ผู้ รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ ถือหุ้นทุก
ประกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้ท ำกำรเสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระในหนงัสอืมอบฉนัทะของบริษัท เพื่อเป็นทำงเลอืกของ
ผู้ ถือหุ้นให้มีโอกำสเลอืกมอบฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึง่อีกด้วย 

8) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม 
รวมถึงวิธีกำรใช้สทิธิลงคะแนน และสทิธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และตัง้ค ำถำมในที่ประชุมอยำ่งอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเหมำะสมและ
เพียงพอ รวมทัง้กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องจะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมใน
ที่ประชมุด้วย 

9) กำรด ำเนินกำรนบัคะแนนเสียง บริษัทจดัให้มีบคุลำกรภำยนอกที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น อำทิ ผู้ตรวจสอบบญัชี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกภำยนอก หรือผู้
ถือหุ้นอำสำสมคัร หรือที่ได้รับกำรคดัเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบและ
บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

10) ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชมุสำมญัประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ภำยหลงัเร่ิมกำรประชมุแล้ว มี
สทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมต ิ

11) บริษัทได้ระบกุำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น และในกำร
ประชุมดงักลำ่ว หำกกรรมกำรท่ำนใดมีสว่นได้เสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนที่ ประชุม
จะแจ้งให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุทรำบกอ่นพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรทำ่นท่ีมีสว่นได้เสยีนัน้จะไมร่่วมประชมุและงดออก
เสยีงในวำระนัน้ ๆ  

12) บริษัทท ำกำรเปิดเผยมติและผลกำรลงคะแนนเสยีงของแตล่ะวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ภำยในวนัประชมุ หรืออย่ำงช้ำ ภำยใน 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภำยในวนัเดียวกนั 

13) จัดให้มีกำรจดรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะน ำสง่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงั
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ดงักลำ่วในเว็บไซต์ของบริษัท 

14) สทิธิในกำรได้รับเงินปันผล กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เหตผุล
และข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ทรำบ ทัง้ใน รำยงำนประจ ำปี และ 
แบบฟอร์ม 56-1(รำยละเอียดหวัข้อ นโยบำยจำ่ยเงินปันผล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)  

 ทัง้นีใ้นปี 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิจดัสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและอนมุตัิให้งด
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ให้กับผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนและกำรลงทนุขยำย
ธุรกิจในอนำคต โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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15) สทิธิในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร  : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหนง่ โดยพิจำรณำจำกผู้ประกอบกำรท่ีมีประเภท
ธุรกิจ ขนำดธุรกิจ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกล้เคียงกันบริษัทฯ ซึ่งได้เสนอ
ค่ำตอบแทนในรูปของคำ่เบีย้ประชมุ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเป็นประจ ำทกุ
ปี ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 ในหัวข้อ 
“คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

16) สิทธิในกำรในควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญชี  : คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคดัเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีที่น ำเสนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้
อย่ำงเพียงพอ เช่น คุณสมบตัิ ควำมเป็นอิสระ ประสบกำรณ์ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 
2560 เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบั อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 8 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุคณะ รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน ผู้บริหำร 
เลขำนกุำรบริษัท และ ผู้สอบบญัชี ได้เข้ำร่วมประชมุอย่ำงครบถ้วน เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ ของผู้ ถือ
หุ้น โดยบริษัทได้จดัท ำหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษมอบให้ บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท(www.nclthailand.com) กอ่นวนัประชมุ 30 วนั และรำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลงัวนัประชมุภำยใน 14 วนั ส ำหรับกำรให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร บริษัท
ได้มีกำรด ำเนินกำรโดยได้ประกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
เสนอตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วได้ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวำคม 2559 – 31 มกรำคม 2560 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรับ 
ปรำกฏว่ำไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียนเข้ำประชมุ บริษัทได้จดัให้มีกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผู้ เข้ำ
ประชมุด้วยระบบบำร์โค้ด พร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มำด้วยตนเอง และได้รับ
กำรมอบฉนัทะ 

 

http://www.nclthailand.com/
http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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และในปี 2560 บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 12 มิถนุำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 
10.00 น. ณ บำงกอกคลบั อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 8 ทำ่น โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุคณะ รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท 
และ ผู้สอบบญัชี ได้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงครบถ้วน เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้
จัดท ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 25 วนั และรำยงำนกำรประชมุ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้น 1/2560 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลงัวนัประชุมภำยใน 14 วนั ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียนเข้ำ
ประชมุ บริษัทได้จดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและ
เหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผู้ เข้ำประชมุด้วยระบบบำร์โค้ด พร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นทัง้ที่มำด้วยตนเอง และได้รับกำรมอบฉนัทะ 

http://www.nclthailand.com/
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรได้ดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัผู้ ถือหุ้นทกุรำย โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำ  โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้อย่ำงน้อย 30 
วนั บริษัทได้จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 โดยได้ประกำศและ
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ
เผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)  

2) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกดั
หรือละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจดัเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับและให้ข้อมลูในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียน
เพื่อเข้ำร่วมประชมุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบำร์โค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ควำมรวดเร็วและได้มีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้จดัให้สถำนที่จดักำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรับกบัจ ำนวนผู้ ถือหุ้น และก ำหนดสถำนที่
ประชมุเป็นบริเวณที่มีกำรคมนำคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 

3) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคญั และ
ด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมและไม่ เพิ่มระเบียบวำระกำร
ประชุมโดยที่ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสศึกษำข้อมลูประกอบระเบียบวำระอย่ำง
เพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รำยช่ือกรรมกำรอิสระดงักลำ่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดแูลผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียน
ไปยังกรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเร่ือง หำกเป็นข้อ
ร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็นข้อเสนอแนะ 
กรรมกำรอิสระจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึง่หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำวำ่เป็นเร่ืองที่
ส ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ือง
ดงักลำ่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6) เปิดเผยข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัผำ่นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมลูขำ่วสำรส ำคญัของบริษัทท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ โดยภำยหลังจำกกำร เปิดเผยต่อตลำด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะน ำข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวมถึงจดัให้มีช่องทำง
กำรสือ่สำรระหวำ่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมและได้รับข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียม  

7) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้งข่ำวสำรและ
ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรตำมที่ ได้รับ
แจ้งจำกทำงหนว่ยงำนดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8) บริษัทก ำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้ บริหำร 
พนกังำน และลกูจ้ำง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู โดยมี
ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท หรือน ำข้อมลูของบริษัท
เพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน พร้อมทัง้แจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท  และนโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ซึ่งอนมุตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 และ ที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยดงักลำ่ว และ
ได้มีมติอนมุตัิให้ใช้เป็นฉบบัปัจจบุนั ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและแจ้ง
แนวทำงดงักลำ่วให้ทกุคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ซึ่งยงั
ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือ 
ข้อมลูภำยในของบริษัทยอ่ย 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือ 
ข้อมลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ไมว่ำ่จะได้ผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 
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3. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

4. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัท ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่
รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 
ชั่วโมงภำยหลงัจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมลูภำยในต้องไม่เปิดเผย
ข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืน
ระเบียบปฏิบตัิดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท  โดยจะพิจำรณำลงโทษ
ตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลกิจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็น
พนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มำในต ำแหนง่
หรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือ
เสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่
บริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริง
เช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

7. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดบัเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ที่
ออกโดยบริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริ หำร 
(ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) ภำยใน 30 วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำร
เปลีย่นแปลง ให้จดัท ำรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์นัน้ โดยสง่ไปที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.)  และน ำสง่ส ำเนำให้
เลขำนกุำรบริษัทรับทรำบทกุครัง้ เพื่อจดัท ำเป็นรำยงำนให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรรับทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดบัเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
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หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรำยงำนเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทอย่ำงน้อย 1 วนั
ลว่งหน้ำก่อนกำรซือ้ขำยตอ่เลขำนกุำรบริษัทเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่วำ่
กำรตดัสินใจใด ๆ  ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท เท่ำนัน้  และควรหลีกเลีย่งกำร
กระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกบัรำยกำรที่พิจำรณำ 
ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดงักล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับกรรมกำร หรือผู้ บริหำร ที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัท ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกบัตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแลให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ก ำหนด 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียอยำ่งมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรรำยดงักลำ่วไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้
และให้แจ้งกำรมีสว่นได้เสยีอยำ่งน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

4. มีกำรจดักำรโครงสร้ำงที่ชดัเจน โปร่งใส ไมม่ีกำรถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไมท่ ำให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี 

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนบริษัทต้องปฏิบตัิตำมข้อบงัคบับริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่ำเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย
และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูเพื่อควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิด้วย 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่แข่ง คู่ค้ำ พนกังำน 
หรือเจ้ำหนีต้ำ่ง ๆ เป็นต้น รวมทัง้สิ่งแวดล้อม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้
มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่โดยค ำนงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบับริษัท เพื่อให้มัน่ใจ
ว่ำสิทธิดงักลำ่วได้รับควำมคุ้มครองและกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั จึงได้ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business 
Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ตลอดจนค ำนงึถึงชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชัน ไม่ลว่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำร
เคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน และจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุ้น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมุง่เน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่
ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้ น และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู
อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และสม ่ำเสมอ 

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจ้ำของและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น อนั

จะน ำไปสูค่วำมเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 
3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอยำ่งตอ่เนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม 
4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัส้ำรสนเทศที่รำยงำน

ตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่เก่ียวข้อง
โดยไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัท 

5. จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 
6. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  
7. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนกำรประชมุผู้ ถือ

หุ้น ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบและศกึษำข้อมลูก่อนกำรประชมุ 
9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นโดย วนั เวลำ สถำนที่ และ วิธีกำรที่ไม่เป็นอปุสรรคในกำรเข้ำ

ร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถมำร่วมประชมุด้วยตนเองสำมำรถมอบ
ฉนัทะให้ผู้อื่นมำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

10. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ ด้วยควำมมีเหตมุีผลและเปิดเผยข้อมลูอยำ่ง
ครบถ้วน 

11. ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญชูนพึงรักษำทรัพย์สินของตนเอง ขจดักำร
แสวงหำผลประโยชน์อนัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรือทำงอ้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมัน่ของลกูค้ำเป็นกุญแจส ำคญั อนัน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ
บริษัทอยำ่งยัง่ยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลติ จ ำหนำ่ยสนิค้ำ และ บริกำร ที่ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมัน่ พฒันำสินค้ำและบริกำร คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุค่ำให้แก่สินค้ำและ
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่อง พร้อมกบักำรให้ข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจ
อยำ่งไมปิ่ดบงัหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
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3. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลกูค้ำ 
รักษำควำมลบัทำงกำรค้ำของลกูค้ำ ไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจำกลกูค้ำ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
5. ปฏิบตัิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้ำเป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนั
หำแนวทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย 

6. จดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และ ค ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใส่
อยำ่งเป็นธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอคู่ ค้า 

บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูค้่ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ  โดย
บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงตำมสญัญำที่ท ำร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด 
เพื่อพฒันำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย 

2. มีกำรคดัเลือกลกูค้ำที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว 
อนำมยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค 
และเคำรพซึง่กนัและกนั 

3. รักษำควำมลบัหรือข้อมลูทำงสำรสนเทศของคูค้่ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิ
ชอบ 

4. สร้ำงสมัพนัธภำพและควำมเข้ำใจที่ดตีอ่กนั แลกเปลีย่นควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำและเพิ่มคณุคำ่ให้แก่สนิค้ำ
และบริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกนั  

5. ปฏิบตัิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ให้ข้อมลูที่ถกูต้องในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ใ ห้รีบเจรจำกบัคูค้่ำเป็น
กำรลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย 

6. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทุจริตเพื่อ
ท ำลำยคูแ่ขง่ และรักษำบรรทดัฐำนของข้อพงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีท้กุกลุม่อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัอยำ่งเคร่งครัด 
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี 
4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและตรงเวลำ 
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5. ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งเจ้ำหนีท้รำบเป็นกำรลว่งหน้ำเพื่อร่วมกนัหำแนว
ทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย  

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอพนักงาน 

บริษัทถือว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของบริษัท และเช่ือว่ำพนกังำน
ทกุคนมีสว่นร่วมในกำรเติบโตของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ และสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเ่ปิดเผย
หรือสง่ผำ่นข้อมลูหรือควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรือผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด  
3. สง่เสริมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกนัด้วยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ 

อำย ุควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำง

ทัว่ถึง สร้ำงควำมมัน่คงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบริษัท และรับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 
6. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เพิ่มเติมกบัพนกังำนในทกุด้ำน โดยสอดคล้องกบันโยบำย สภำพ

ปัญหำ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ กลยทุธ์ของบริษัท เป็นประจ ำทกุปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรให้
ควำมส ำคญัในด้ำนสิง่แวดล้อม เป็นต้น  

7. ก ำหนดให้มีกำรอบรม ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้ เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรตอ่ต้ำน
คอร์รัปชนั กบัพนกังำนทกุทำ่นทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 

8. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตัิงำน รวมถึงก ำหนดคำ่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

9. จดัให้มีสวสัดิกำรและสทิธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนกังำน อำทิ นโยบำยสวสัดิกำรพนกังำนช่วยเหลอืพนกังำน
กรณี 10 โรคร้ำยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

10. เปิดโอกำสให้พนกังำนมีช่องทำงกำรสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เก่ียวกบักำรท ำงำนซึ่งข้อเสนอต่ำง ๆ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ำยและสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำร
ท ำงำนร่วมกนั  

11. สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมกด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
12. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ รวมทัง้จัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  โดยค ำนึงถึง

หลกัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตอ่กนัภำยใต้สทิธิมนษุยชน เคำรพตอ่หลกัสทิธิมนษุยธรรมสำกล เป็นจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นส่วนตัว กำรมีสิทธิอันชอบธรรมตำม
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กฎหมำยและสทิธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี กำรตดัสนิใจของผู้บริหำรควรมีควำมเป็นกลำงและปฏิบตัติอ่
ทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชำติ  

โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทยอ่ย ต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทัว่กนั
ถือเป็นสว่นหนึ่งของวินยัในกำรท ำงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล ไม่
กระท ำกำรใด ๆ และไมส่ง่เสริมให้มีกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมข้่องเก่ียวกบัหนว่ยงำนหรือบคุคลใด
ที่ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  

บริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิดงันี ้

1. บริษัทจะต้องไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสนิทรัพย์ทำงปัญญำของผู้อื่น หรือ คูแ่ขง่ขนัทำงกำรค้ำ 
2. ผู้บริหำรและพนกังำนจะต้องไมแ่สวงหำควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่หรือข้อมลูจ ำเพำะของคู่แขง่ โดยวิธีกำรอนัมิ

ชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือบุคคลอื่น  
นอกจำกนีย้งัรวมถึงควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษัท เช่นแผนธุรกิจ ข้อมลูทำงเทคนิค นวตักรรมใหม ่ซึง่พนกังำนของ
บริษัท มีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำเป็นควำมลบั โดยไม่น ำไปเผยแพร่ให้บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำ
หรือไมก็่ตำม  

3. บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ และลขิสทิธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบำยให้พนกังำนใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัท ก ำหนดและติดตัง้ให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตำมกฎหมำย และห้ำมมิให้ท ำ
กำรติดตัง้หรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร์ เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยฝ่ำย
สำรสนเทศมีหน้ำที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้พนกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองดงักลำ่ว  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บริษัทจดัให้มีกำรจ้ำงงำนท่ียตุิธรรม และให้พนกังำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอยำ่งเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกล้เคียงกัน ควำมเหมำะสม 

ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนแตล่ะคน 

4. บริษัทจดัให้มีสวสัดิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพนกังำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี ชดุฟอร์มพนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลอืกรณี 10 โรคร้ำยแรง เงินช่วยเหลอืพนกังำนด้ำนตำ่ง ๆ เป็นต้น 
รวมถึงกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 
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ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 
 
 บริษัทก ำหนดช่วงทำงให้พนกังำนเข้ำแจ้งเร่ืองที่สอ่ไปในทำงผิดระเบียบวินยัและกฎหมำยได้ โดยสำมำรถสง่เป็น
จดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผู้จดักำร หรือสง่ผำ่นทำงอีเมล์ของกรรมกำรผู้จดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้้อมูลของผู้ แจ้งจะได้รับกำรตอบสนองอย่ำงจริงจังและพนักงำนผู้ รำยงำนจะไม่ได้รับควำมเดือดร้อนอัน
เนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสจุริต ข้อมลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็
ตำมกำรร้องเรียน ผู้ ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัที่ส ำคญัตอ่กำรประสบควำมส ำเร็จของบริษัท และมุง่มัน่ในกำรด ำเนนิ
ธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ สิง่แวดล้อม บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั สขุอนำมยั 
และสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนัและควบคุมไม่ให้เกิดอนัตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน ทัง้ด้ำน
ควำมปลอดภยั  สขุอนำมยั และ สภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำน ซึง่ถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนกังำนทกุคนท่ีจะต้อง
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจตรำและเฝำ้ระวงัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้อยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับพนกังำนทกุ
คน 

2. ปฏิบตัิติตำมข้อกฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่
บริษัทเข้ำไปท ำธุรกิจ  

3. บริษัทสนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมให้ปลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 
4. พนักงำนทุกคนต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส ำคญั

ตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 
5. พนกังำนทกุคนต้องดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 
6. พนกังำนทกุคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท ำงำนและสภำพแวดล้อมของ

บริษัทให้ดีขึน้ได้  
7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส ำนึกของ

พนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ์ ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นต้น 
8. ส่งเสริมให้ควำมรู้เก่ียวกับสขุอนำมยั ควำมปลอดภยัในทุกระดบั ตลอดจนสนบัสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบตัิตำม

มำตรกำรปอ้งกนัสิง่แวดล้อมตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 
9. ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั จะต้องท ำตนให้เป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจให้พนกังำนปฏิบตัิงำนด้วยวิธีที่ปลอดภยั 

โดยในปี 2560 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงสว่น 

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 วนั 

ไมห่ยดุงำน 

148 - - - - - - - 

mailto:kitti@nclthailand.com
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นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอชุมชนและสังคม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสงัคม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพื่อธ ำรงรักษำไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่ ำเนินธุรกิจที่ให้สงัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่่วมในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทุกระดบั

อยำ่งตอ่เนื่อง 
3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท 
4. สง่เสริมกำรอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
5. ร่วมมือกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน 
6. ให้กำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์ 
7. สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถกูต้อง โปร่งใส และ

เป็นธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัต่ิอสิ่งแวดล้อม 

1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. สร้ำงวฒันธรรมองค์กร และสร้ำงจิตส ำนึกให้พนกังำนทกุระดบั เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำร
จดักำรสิง่แวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยัง่ยืน 

3. สง่เสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
4. สง่เสริมระบบกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งประหยดัมำตรกำรบ ำบดัและฟืน้ฟู กำร

ทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน 
5. มีกำรคดัเลอืกคูค้่ำที่ด ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบตักิารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมกำรได้ตระหนกัและสง่เสริมให้มกีำรปลกูจิตส ำนกึในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ให้เกิดขึน้ใน
องค์กร เพื่อให้พนกังำนมจิีตส ำนกึ และร่วมกนัประหยดักำรใช้ทรัพยำกร พลงังำน เช่น กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใช้ลฟิต์
โดยสำร รณรงค์กำรใช้กระดำษสองหน้ำ ลดกำรใช้กระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด/เปิดไฟฟำ้และแอร์ เป็นเวลำ และ ปิด
แอร์ในช่วงพกักลำงวนั รณรงค์ให้พนกังำนใช้น ำ้อยำ่งประหยดั และมีเคร่ืองท ำน ำ้ดื่มไว้บริกำรพนกังำนอยำ่งเพียงพอ เพื่อลด
กำรซือ้น ำ้ดื่มทีใ่ช้ขวดพลำสติก 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั โดยได้ก ำหนด
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แนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัไว้ในคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  
กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ  ต่อบคุคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิในทำง

ที่มิชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอยำ่งถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้วำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไมท่ ำให้เกิดข้อครหำหรือท ำให้
บริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ส ำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับ
พนกังำนในบริษัท 

-  กำรจดัซือ้จดัหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสนิใจต้องค ำนงึถึงควำมสมเหตสุมผลด้ำนรำคำ คณุภำพและบริกำรที่ได้รับ รวมทัง้ต้อง
สำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษัทจะต้องหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจงูใจให้รัฐหรือพนกังำนของรัฐด ำเนินกำร
ที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกันหรือกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่
เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ใน
โอกำสตำ่ง ๆ เป็นต้น 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแต่ละแผนกเป็นผู้มี
อ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 
โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรือกำรเลกิ
จ้ำง  

 ทัง้นี ้นโยบำยดงักลำ่วได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนกังำนของบริษัท
รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 บริษัทได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ  ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนำรมณ์ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนั และไม่ยอมรับให้มีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำกกำร
ปฏิบตัิงำนในองค์กร เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  
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 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำร
ต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยดึมัน่ในกำรตอ่ต้ำน
กำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชันทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนในองค์กรจะต้องยดึถือและปฏิบตัิตำม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงข้อมลูที่ส ำคญัที่มีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบตอ่กระบวนกำร
ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
โดยภำยหลงัจำกบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะท ำกำรเผยแพร่ข้อมลู
สำรสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท 

จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่รำยงำนงบกำรเงินท่ีมีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีกำรเลือกใช้นโยบำย
บญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำร
ด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั โดยมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำร
ระหว่ำงกัน และประเมินและสอบทำนระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทกุครัง้ และได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะส ำหรับงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท ำหน้ำที่ในกำร
ติดต่อและให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

นโยบายและแนวทางปฏิบตักิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทมุ่งมัน่ที่รักษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององค์กรที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี
ส ำหรับผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ดงั ท่ีระบไุว้ให้นโยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้ก ำหนดนโยบำยนีข้ึน้เพื่อ
เป็นกลไก และให้สทิธิแก่พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรสื่อสำรกบั
คณะกรรมกำรบริษัททำงไปรษณีย์หรืออีเมล์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสัง่กำรให้มีกำร
ตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรส ำหรับกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแส ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนกังำน โดย
บริษัทจะรักษำข้อมลูที่ได้จำกรำยงำนดงักลำ่วไว้เป็นควำมลบั และผู้รำยงำนจะได้รับควำมคุ้มครองจำกบริษัท  
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ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ัดขึน้เพื่อสนบัสนุนให้พนกังำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น  

- กำรคอร์รัปชนั  
- กำรฉ้อโกง กำรยกัยอกทรัพย์ ลกัทรัพย์ 
- กำรกระท ำทจุริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรือตอ่สิง่แวดล้อม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำให้บริษัทเกิดควำมเสยีหำยหรือเสยีประโยชน์ 
- กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรือกำร

ช่วยเหลอืปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยมัน่ใจวำ่ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับกำรตอบสนองอยำ่ง
จริงจงัและพนกังำนผู้รำยงำนจะไม่ได้รับควำมเดือดร้อนอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสจุริตข้อมลูกำรเปิดเผย
ตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบัเสมอ อยำ่งไรก็ตำมกำรร้องเรียน ผู้ ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงั
และค ำนงึถึงควำมถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีคนใดเจตนำร้องเรียนด้วยข้อกลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรือมเีจตนำไมส่จุริตตอ่ผู้ถกู
ร้องเรียน บริษัทจะถือวำ่กำรร้องเรียนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มกีำรด ำเนินกำรสอบสวน
เพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัท  

 โดยเบำะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบำะแส รวมทัง้ 
ด ำเนินกำรจดัเก็บข้อมลูกำรร้องเรียนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสและผู้ ร้องเรียน
มัน่ใจวำ่จะไมไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนดงักลำ่ว ทัง้นีห้ำกกรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมลู บริษัทจะเปิดเผยเฉพำะข้อมลูที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้ง
เบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมำยลงทะเบียน 
สง่ถึงคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 
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ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท์ 

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

เลขานุการ rachanee.l@nclthailand.com 02-4737300 # 307 
นักลงทุนสัมพันธ์ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website  www.nclthailand.com /กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี

ดี/ช่องทำงกำรร้องเรียน 
- 

ทัง้นีใ้นปี 2560 ไมม่ีพนกังำนหรือผู้มีสว่นได้เสยีรำยใด แจ้งข้อมลูผำ่นช่องทำงกำรร้องเรียนกบัคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งไรก็
ตำม บริษัทจะประชำสมัพนัธ์ให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยได้รับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนเพิ่มมำกขึน้ 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท
ฯ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคญั
ในกำรก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ และภำพรวมขององค์กร มีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำปี ของ
บริษัทฯ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้น ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิด เห็นและอภิปรำยร่วมกบัฝ่ำย
บริหำร เพื่อให้เกิดควำมเห็นชอบร่วมกนั รวมถึงก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ
และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ดแูลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวนอยำ่งน้อย 
1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไมน้่อยกวำ่ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยปฏิบตัิหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินไปอย่ำงถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวฒุิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและควำมซื่อสตัย์ โดยไม่จ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพำะ
ด้ำนอื่น ๆ  

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 ทำ่น แบง่เป็น กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ทำ่น และกรรมกำรท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหำรและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ทำ่น ซึง่เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึง่รวมกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดงักล่ำวจะช่วยท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเร่ือง 
ต่ำง ๆ  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
ดงันี ้

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้จ ำนวน 4 ท่ำน ท ำกำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหน้ำที่ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน
จะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบ
กำรเงินของบริษัทได้ 

- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่ 1.นายพงศ์พนัธ์ 
คงก าเนิด 2.นางจิตรมณี สวุรรณพูล 3.นางนารี บญุธีรวร  

- และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นางจิตรมณี 
สวุรรณพูล 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหนง่จ ำนวนหนึง่ในสำม หรือจ ำนวนใกล้
ที่สดุกบัจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้ 

ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อบงัคบัของบริษัท อำจแต่งตัง้ให้กลบัมำใหม่ได้ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งแท้จริงเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษัท 
โดยควำมเป็นอิสระต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยบริษัทก ำหนดให้
กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องได้ไมเ่กิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระใน
ครัง้แรก และหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะแตง่ตัง้ให้กรรมกำรอิสระนัน้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได้ แต่
ต้องมีกำรพิจำรณำอยำ่งสมเหตสุมผลและชีแ้จงถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่วประกอบ  

และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บริษัทจึงได้ก ำหนดหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ให้ชดัเจน เพื่อไมใ่ห้มีคนใดคนหนึง่มอี ำนำจอยำ่งไมจ่ ำกดั  และแยกบคุคลที่ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร ออกจำกบคุคลที่
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร และก ำหนดให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร 
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

     ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็น
ประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
ก ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทฯ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบับริษัทมหำชน จ ำกดัและกฎระเบียบ
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และมีกำรจัดประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ โดย
เลขำนกุำรบริษัทได้จดัท ำปฏิทินกำรประชมุประจ ำปีสง่ให้คณะกรรมกำรบริษัทรำบลว่งหน้ำ ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุ
ปี เพื่อให้กรรมกำรได้จดัสรรเวลำและลงตำรำงประชุมลว่งหน้ำ บริษัทฯ จะน ำสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวำระกำร
ประชมุและเอกสำรกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 7 วนั ก่อนกำรประชมุเพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำ
ศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นรีบดว่นเพื่อรักษำสทิธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดั
ประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำร
เรียกประชมุคณะกรรมกำรได้ ในกรณีที่มีกรรมกำรตัง้แต ่2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีร้องขอ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะ
ครบองค์ประชุมที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได้ และกรรมกำรทกุคนต้องมีสดัสว่นของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
อยำ่งน้อยร้อยละ 75 ของกำรประชมุทัง้ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ
รำยงำนกำรประชมุที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรควรมีโอกำสที่จะประชุมกนัเองตำมควำมจ ำเป็น 
หรืออยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรำยปัญหำตำ่ง ๆ   เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรร่วมด้วย และ
แจ้งผลกำรประชมุให้กรรมกำรผู้จดักำรรับทรำบด้วย  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดบัที่เหมำะสมและเป็นอตัรำเพียงพอส ำหรับกำรรักษำ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะต้อง
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำน และผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท 

 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดักำรให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท งบ
กำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและเป็นที่
ยอมรับและถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุพินิจอยำ่งระมดัระวงัในกำรจดัท ำและดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญั
อยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

 การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี โดยจดัให้มีกำรประเมิน
เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รำยบคุคล 2) ทัง้คณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผู้บริหำร
สงูสดุ (CEO) เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ 
เพื่อให้น ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยได้ใช้แนวทำงกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และน ำมำปรับปรุงเพื่อให้
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรประเมินแบง่ตำมหวัข้อ 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 
5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร เข้ำร่วมอบรม สมัมนำ หลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ โดยหลกัสตูรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย 
(IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนก ำกับดูและที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง โดย
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กรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจ้งหลกัสตูรกำรฝึกอบรมตำ่ง ๆ เพื่อน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรทัง้หมด 9 ทำ่นโดยผำ่น
กำรอบรมหลกัสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลกัสตูร
ดงักลำ่วจดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 

ทัง้นีใ้นปี 2560 มีกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำร
บริหำรงำนให้มีประสทิธิภำพดงันี ้

คณุนำรี บญุธีรวร กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ ได้เข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรส ำหรับกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนปี 2560 จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เข้ำร่วมอบรม 

-  หลกัสตูรผู้พิพำกษำสมทบ รุ่นท่ี 12/2560 ศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ 

-  หลกัสตูรประกำศนียบตัร ธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 6/2560 โดยสถำบนัพระปกเกล้ำ 

คณุเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำร/ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยบญัชี-กำรเงิน ได้เข้ำร่วมอบรม 

- หลกัสูตรประกำศนียบัตรขัน้สูงกำรบริกำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 17/2560 ศูนย์บริกำรวิชำกำร
สถำบนัพระปกเกล้ำ (ปรม.) 

- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู “ธรรมศำสตร์เพื่อสงัคม” รุ่นที่ 10/2560 โดยมูลนิธิสถำบนัวิทยำกำรธรรมศำสตร์เพื่อ
สงัคม (นมธ.) 

- หลกัสตูร 30 แนวปฏิบตัิกำรเสียภำษีอำกร ที่ผู้ท ำบญัชีต้องไม่พลำด (หลกัสตูรใหม่ 2560) โดยบริษัท ฝึกอบรมและ
สมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

- หลกัสตูรเจำะมำตรฐำน TFRS for SMEs ที่กระทบต่อกิจกำร NPAEs (ทัง้ธุรกิจซบัซ้อนและไม่ซบัซ้อน) (หลกัสตูร
ใหม ่2560)   

อย่ำงไรก็ดีคณะกรรมกำรบริษัทยงัคงก ำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 จะต้องเข้ำร่วมอบรมเพื่อ
พฒันำ เพิ่มพนู ควำมรู้ควำมเข้ำใจและบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ใหม ่โดยมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัท
เป็นผู้ด ำเนินกำรจดัเตรียมข้อมลูบริษัท รำยงำนประจ ำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร คูม่ือกรรมกำร
และก ำหนดกำรประชมุเพื่อให้กรรมกำรใหมรั่บทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อแนะน ำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกัดจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ ของกรรมกำรได้จ ำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจุบนักรรมกำรบริษัททัง้ 9 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 แหง่  

นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงูสำมำรถรับต ำแหน่งที่บริษัท
อื่นได้ตำมควำมจ ำเป็น และไม่ท ำให้มีผลกระทบต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติ จำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้มีอ ำนำจอนมุตัิก่อน 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทัง้ คณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและ
ควำมส ำคญัของกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนของผู้บริหำรระดบัสงู บริษัทได้จดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งตั ง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ขึน้ไป โดยได้ระบตุวับคุคลที่จะท ำหน้ำที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สำมำรถท ำหน้ำที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่
สำมำรถรับได้ทนัที ได้จดัให้มีระบบพฒันำบคุลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทัง้สรรหำจำกภำยนอก ทัง้นี ้
เพื่อรักษำควำมเช่ือมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนว่ำในกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนต่ออย่ำง
ทนัทว่งที 

  การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เพื่อ
ควำมโปร่งใสและปอ้งกนัปัญหำที่อำจก่อให้เกิดกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงันี ้

-  กรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดท ำและ
จัดส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละท่ำนจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
นบัตัง้แตว่นัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหนง่ 

-  คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม  ของทกุปี 
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-  กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีหน้ำที่จดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัที่มีกำร
เปลีย่นแปลง 

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้จดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี 

  การควบคุมภายใน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิกำร จึงได้มีกำรก ำหนดขอบเขต
หน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มำกที่สดุ 
และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมตัิ กำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและข้อมลูสำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูล
ทรัพย์สินออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคุมภำยใน
เก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ปัจจบุนั บริษัทได้มีกำรวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ โดยมีนำงสำววรรณำ เมลอืงนนท์ (กรรมกำรผู้จดักำรบริษัท แอค-พลสั คอนซลั
แตนท์ จ ำกดั) เป็นผู้ด ำเนินกำร เพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยภำยหลงัจำกกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีกำรว่ำจ้ำงผู้ ตรวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอกเข้ำมำท ำกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และบริษัทได้จัดให้มี
หนว่ยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับริษัทท่ีปรึกษำดงักลำ่ว 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  และ คณะกรรมกำรบริหำร 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกร  ทพัพะรังสี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริษัท 

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำรอิสระ 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรอิสระ  

4. นำงนำรี บญุธีรวร1 กรรมกำรอิสระ 

5. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์2 กรรมกำรอิสระ 

6. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 

7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 

8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 

9.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

  โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 

หมำยเหตุ : 1 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บุญธีรวร       
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมี
ควำมประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

2 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่
ส ำคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมสจุริต ระมดัระวงั และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลำบญัชีของบริษัท 

3. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
4. จดัให้มีกำรจดัท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท ซึ่ง

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
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5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำร
และกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้ให้ไว้ 

6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้พิจำรณำ
ทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. พิจำรณำและอนุมตัิกิจกำรอื่น ๆ ที่ส ำคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

8. พิจำรณำกลัน่กรองรำยงำนที่ต้องน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวำระ
หลกัในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ดงันี ้
 

- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัท 
- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 
- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบริษัท 
- เสนอรำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยช่ือผู้สอบบัญชี

และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจำกผู้

ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่น ๆ 

9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทัง้
ตรวจสอบบญัชี และที่ปรึกษำฝ่ำยตำ่ง ๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข 

10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผู้บริหำร และคณะอนกุรรมกำร
อื่นใดตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

11. คณะกรรมกำรต้องไมป่ระกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท หรือ
เข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือ
เป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร
แข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

12. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรจดั
ให้มีรำยงำนข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งถกูต้อง ทนักำรณ์และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบคุคลอื่นใด
ปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรือ
มอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับ
มอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 



  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                                           85 

14. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวมทัง้
ก ำกบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มีประสทิธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดบัสงู 

15. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดงักล่ำวข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย 
หรือกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไว้เป็นกำร
เฉพำะ ให้คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทดังกล่ำว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริษัทมีหรืออำจมี
ผลประโยชน์ หรืออำจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 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) อำจมีสว่นได้เสยี 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ี
เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่ เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 
ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

17. เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน 
ทัง้นี ้เร่ืองที่กรรมกำรมีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
ให้กรรมกำรซึง่มีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขำ่ยที่กฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับ
อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นที่ส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 
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- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัขิองกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลำ่วข้ำงต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมกำรมีสว่นได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย กรรมกำร
ซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู1 กรรมกำรอิสระ  

3. นำงนำรี บญุธีรวร2 กรรมกำรอิสระ 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์3 กรรมกำรอิสระ 

โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

2 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บุญธีรวร เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
แทนนำยสมชำย ชำญพัฒนำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่รับ
ต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

3 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยู่ในปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ

ผู้ตรวจสอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่
กฎหมำย ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(internal audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสีย่ง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิ
จ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละทำ่น 
- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 

(Charter)  
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึง่อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทจุริต 
หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่
ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเรียก สัง่กำรให้
ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำหนว่ยงำน หรือพนกังำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มำให้ควำมเห็น ร่วมประชมุหรือสง่
เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเก่ียวข้องและจ ำเป็น นอกจำกนัน้ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือ
ผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพอื่น ๆ หำกเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น และเหมำะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในเร่ืองคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำงนำรี บญุธีรวร1 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 6. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

        โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 

หมำยเหตุ  : 1 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บุญธีรวร       
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมี
ควำมประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 
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2 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแตง่ตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ 
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2557 ได้ก ำหนดให้ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

 1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งและระดบัควำม 

  เสีย่งที่สำมำรถยอมรับได้ 

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

 3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และกำรบริหำร
ควำมเสีย่งได้ถกูน ำไปปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

 4. ประสำนงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมลู
เก่ียวกบัควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบตอ่บริษัท 

 5. ด ำเนินกำรตดัสนิใจและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่
รับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทกุไตรมำส 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  5  ทำ่น ดงันี ้  

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด1 กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรอิสระ  

3. นำงนำรี บญุธีรวร2 กรรมกำรอิสระ 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์3 กรรมกำรอิสระ 

5. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 

  โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 
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หมำยเหต ุ 1ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2560 มีมติแตง่ตัง้นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเนิด 
เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน แทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกร เน่ืองจำกครบวำระและมีควำม
ประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหน่งตอ่  

2ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บุญธีรวร เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
แทนนำยสมชำย ชำญพัฒนำกรที่ได้พ้นจำกต ำแหน่งดงักล่ำวข้ำงต้น เน่ืองจำกครบวำระและมีควำมประสงค์ที่จะไม่รับ
ต ำแหน่งตอ่ มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

3 ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน เพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรที่มีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัที่ 26 เมษำยน 2560 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

      ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั ง้ที่  1/2557 เมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์  2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา 

- ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย  โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร  

- ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

- พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท  ที่ครบวำระ 
และ/หรือ มีต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 

- ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
- ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ทรำบเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

การก าหนดค่าตอบแทน 

- จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุ
ยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

- ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัท  
เป็นรำยบคุคลในแตล่ะปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน  และ
เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำรเพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 
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- รับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จง ตอบค ำถำมกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตผุลของกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรตำมข้อก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี ของบริษัทฯ 

- ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดย
ฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของ  คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ให้บรรลตุำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย   

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 

 2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 

4.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

  โดยมีนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั ง้ที่  1/2557 เมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์  2557 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรตำ่ง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนมุตัิและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ 
รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ดงันี ้ 

1. ท ำหน้ำที่ควบคมุกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้น ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
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3. ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิของแต่ละบคุคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม จดัให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจจะ
เอือ้ตอ่กำรทจุริตในหน้ำที่ออกจำกกนั และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุ
ให้มีกำรถือปฏิบตัิตำมหลกักำรและข้อก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแล้ว 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตัง้ 

โยกย้ำย ตดัหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินยั กำรให้รำงวลั พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของพนกังำน 

6. พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับ
สนบัสนนุกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้
กู้ ยืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเช่ือ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกัน และอื่น ๆรวมถึงกำรซือ้ขำย และจด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนุมตัิที่คณะกรรมกำร
บริษัทให้ไว้ 

7. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มืออ ำนำจ
อนมุตัิ 

8. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนมุตัิ ค ำขอจำกฝ่ำยงำน
ต่ำง ๆของบริษัทที่เกินอ ำนำจสัง่กำรของฝ่ำยงำนนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำร
บริษัทให้ไว้ 

9. พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

10. พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
11. ด ำเนินกำรอื่น ๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ กำรมอบ
อ ำนำจดงักลำ่ว ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรที่บคุคลดงักลำ่วหรือบคุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง ( “บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ”ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำร
ดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็น
ลักษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่ เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

อนึ่ง  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  4/2556 เมื่อวันที่  28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทุนบริกำรและ/หรือสินค้ำอนัเป็นปกติ
ธุระของบริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินอื่นตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำม
งบประมำณไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนุมตัิได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่
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ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 
10 ของงบประมำณที่ได้อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

 

9.2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้
1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ รวมถึง กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคบัต่ำง ๆ ที่
เก่ียวข้อง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดแูล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตำม
นโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท  

3. บริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมภำรกิจหลกั (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

4. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบุคคล และด้ำนกำรปฏิบตัิงำนอื่น ๆ 
โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำร
บริษัท  

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรับ
พนกังำนบริษัท โดยสำมำรถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงให้ด ำเนินกำรแทนได้ 

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกโบนัสปกติ
ประจ ำของพนกังำนบริษัท  

7. เจรำจำ และเข้ำท ำสญัญำ และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดย
วงเงินส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

8. ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบนัทกึตำ่ง ๆ ภำยในบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยัภำยในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

10. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ 
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักลำ่วให้อยูภ่ำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่ ให้ไว้  และ /หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่
ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นกำร
อนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจอนุมตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุบริกำรและ/หรือสินค้ำอนั
เป็นปกติธุระของบริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน  1.00 ล้ำนบำท และอนุมตัิกำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนมุตัิได้ ให้น ำเสนอ
เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรหรือที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณีและมี
อ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.00 ของงบประมำณที่ได้
อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
บริษัทจะพิจำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำน
อื่น ๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของ บริษัทแต่ต้องไม่
น้อยกวำ่สำมคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน



  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                                           95 

วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคย
เป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คูส่มรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ
ดังกล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ด้วยกำร
รับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ำ่กวำ่  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่ว
ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่
ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวม
ภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ี
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่น
ของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ี
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 
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9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งแท้จริง เช่นไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท 
ไมม่ีควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลตอ่กำรใช้ดลุพินิจและปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งเป็นอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี โดยหมนุเวียนกนัออกตำม
วำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจได้รับกำรพิจำรณำ
เสนอช่ือต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้ และสำมำรถกลบัมำ
ด ำรงต ำแหน่งได้ ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วำระ 
หรือ 9 ปี โดยนบัจำกวนัที่ด ำรงต ำแหน่งและบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีที่จะแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็น
ดงักลำ่ว  ทัง้นี ้ในปี 2559 ไมม่ีกรรมกำรอิสระของบริษัท ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

9.3.2 การสรรหาแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี   อื่น ๆ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้และเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และ
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิจำกควำมเช่ียวชำญ วิสยัทศัน์ ภำวะผู้น ำ 
เป็นผู้มีคณุธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนที่โปร่งใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ทัง้นี ้องค์ประกอบ
และกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนัน้ ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำร จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน เลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
มีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

- ให้ผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมด เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร 

ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

3) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
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จ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลำกกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจำกต ำแหนง่ กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้ 

4) นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นต ำแหนง่เมื่อ 

- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
- ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4)  ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลำออกไปถึงบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเข้ำ
มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท ทัง้นีใ้นปี 2559 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมกำรเข้ำมำเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหนง่ 

9.3.3 การสรรหาแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบ 
อยำ่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 

9.3.4 การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงกลยทุธ์ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยงัมีหน้ำที่ในกำรพฒันำและทบทวนระบบ
กำรจดักำรและบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งสม ่ำเสมอ และให้กรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9.3.5 การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้จำก
คณะกรรมกำรอิสระ และ ผู้บริหำร จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำรและ
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ก ำหนดคำ่ตอบแทน ที่เหมำะสมให้กบับริษัท และให้กรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

9.3.6 การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร และ/หรือ 
ผู้ บริหำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำร 

9.3.7 การสรรหาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบันโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และได้
จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรกับดูแลบริษัทดังกล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำสำมำรถควบคมุดแูล กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง  

- กำรสง่บคุคลเข้ำไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยตวัแทนของ
บริษัทจะต้องเป็นบคุคลซึง่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วม
อื่น ๆ ดงักลำ่ว 

- ตวัแทนของบริษัทฯ จะคอยก ำกบัดแูลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบตัิตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ 
นอกจำกนีต้วัแทนจะต้องดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในเร่ืองกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย
ไปซึ่งทรัพย์สินหรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักล่ำวให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญัให้
ถูกต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรบันทึกบัญชีของบริษัท
ดงักลำ่วให้บริษัทฯสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก ำหนดด้วย 
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9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อักษรและแจ้งแนวทำง
ดงักลำ่วให้ทกุคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผย
ตอ่สำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภำยในของบริษัทยอ่ย 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ย จะต้องไมน่ ำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภำยในของบริษัท และบริษัทยอ่ยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคล
อื่นใด ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ไมว่ำ่จะได้ผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

3. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

4. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ จัดท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ) ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลกัทรัพย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำร
แจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่ว
ข้ำงต้น บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำม
ควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง
พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ซึ่งตนได้
ลว่งรู้มำในต ำแหนง่หรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้
บุคคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น  (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้
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ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรท่ีนำ่จะเกิดควำมเสยีหำยแก่บริษัท ไมว่ำ่ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่
วำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

7. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับเทียบเท่ำผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ต้องจดัท ำรำยงำนและ
น ำสง่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
ในครัง้แรกที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่
วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ให้
จดัท ำรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพย์นัน้ โดยสง่ไปท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
และน ำส่งส ำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทรับทรำบทกุครัง้ เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
รับทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับเทียบเท่ำผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรำยงำนเก่ียวกบั
กำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรซือ้ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตอ่ไป 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัทได้แก่ควำมเป็นอิสระ
ในกำรปฏิบตัิงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์  

 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีของบริษัทมีคณุสมบตัิถกูต้องตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยี
กบับริษัท และบริษัทในเครือ ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด มีควำมเป็นอิสระ
ในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

 ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัท จ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ ส ำนกังำน บริษัท อี
วำย จ ำกัด รวมทัง้สิน้ 2.45 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำสและค่ำสอบบญัชีรำยปี โดยไม่รวม
คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 
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ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free) 

-ไมม่ี- 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

-ไมม่ี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสงัคม โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ได้มีมติอนมุตัินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมภำยใต้หลกักำร 8 ข้อดงันี ้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูต้องตำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง มีควำม
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคญัและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดย
ค ำนงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม : บริษัทจะสง่เสริมกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสรี หลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำร
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงสง่เสริมควำมรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. กำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อควำมโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และ
สง่เสริมให้พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

4. สทิธิมนษุยชนและกำรปฎิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในกำรปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยจะปฏิบตัิ
ตอ่พนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรมด้วยกำรจดัให้มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
รวมถึงส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรเพื่อยกระดับกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ บริษัทจะ
สนบัสนนุกำรพฒันำระบบกำรท ำงำนและสง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม  

5. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค : บริษัทจะพฒันำกำรให้บริกำรที่ไมก่่อให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม โดยรักษำคณุภำพให้ตรงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผู้บริโภคภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม และจะ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรที่ถกูต้อง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจริง พร้อมทัง้รักษำควำมลบัของลกูค้ำไม่
น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั : บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยัในทกุกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีสว่นร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม : บริษัทสง่เสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กบัชมุชนเพื่อนบ้ำน และสงัคมไทย  
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8.กำรพฒันำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  :  บริษัทจะสนบัสนุนกำรสร้ำงสรรค์
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในกำรพฒันำนวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
มลูคำ่และคณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยูบ่นพืน้ฐำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้เกิดควำมยัง่ยืน โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำในทกุกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบในท ำงำนและบริกำร 
(CSR in Process) โดยปรับปรุงและพฒันำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้ำงคณุค่ำเพิ่มและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในทกุ
กลุม่ อำทิ ให้บริกำรครอบคลมุทกุควำมต้องกำร ให้ควำมใสใ่จในทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำ ให้บริกำรแบบครบวงจร มี
มำตรฐำนและควำมรับผิดชอบ ลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ ถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำโดย
ตลอด อนัได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีสว่นได้
เสยี กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคูม่ือ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ 
และนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code 2017) เพื่อให้มีควำมครบถ้วน ชดัเจน มีแนวทำงปฏิบตัิครอบคลมุทกุด้ำน เช่นกำรปรับปรุงนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของ
บริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส
เก่ียวกบักำรทจุริตหรือไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้อมทัง้จัดให้มีช่องทำงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
ต้องกำรให้ข้อมลูอีกด้วย  

 สิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทให้ควำมเคำรพสิทธิมนษุยชนทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอก
องค์กร โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและผู้ที่ต้องท ำกำรติดตอ่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ ำนงึถึงเชือ้ชำต ิศำสนำ 
หรือปัจจยัอื่นใดที่จะน ำมำซึง่กำรไมเ่คำรพสิทธิมนษุยชนอยำ่งเคร่งครัด สว่นภำยในองค์กรนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิ
ต่อพนกังำนตำมสญัญำว่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะ
น ำมำซึ่งควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงำนเป็นไปตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทำงปฏิบตัิเป็นไปตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน โดยถือว่ำข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและ
ข้อบงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพึงปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรชีแ้จงเร่ืองจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ให้กบัพนกังำนทกุคนรับทรำบเมื่อได้เข้ำร่วมงำนกบับริษัทฯ  
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ในปี 2560 บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1. บริษัทฯ ได้จดังำนพบปะของคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร และ พนกังำนเป็นประจ ำทกุปี เพื่อสร้ำง

ขวัญก ำลงัใจ ควำมเป็นกันเอง และเพื่อสร้ำงควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ 
พนกังำน พร้อมทัง้กำรแจ้งทิศทำงทำง นโยบำย สรุปผลกำรด ำเนินกำรในแตล่ะปี ให้ทรำบร่วมกนั โดยในปี
นีด้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 19 สงิหำคม 2560 

 

     
 

      
 
2. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนในทกุระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหำ และข้อเสนอแนะ

ในกำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกนั โดยสำมำรถรำยงำนได้โดยตรงกบัผู้บริหำร ในกรณีที่พนกังำนมีข้อร้อง
ทกุข์เกิดขึน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรร้องทกุของพนกังำนอยำ่งชดัเจน โดยบริษัทฯ
จะหำทำงยตุิโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกว้ำง 

3. บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนกังำนตอ่บริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่
ใจ และ ควำมจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังำน ในปรับปรุงและพฒันำ และ ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนั ทัง้นี ้
หำกพนกังำนมีข้อสงสยั หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง จะน ำมำพิจำรณำและ
สือ่สำรให้กบัพนกังำนทรำบอยำ่งรวดเร็ว   

4. บริษัทได้สง่เสริมพนกังำนให้มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมีกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรม
ขัน้ต ่ำในแต่ละปีส ำหรับพนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยดุกำรพฒันำ และเพื่อ
เพิ่มศกัยภำพของพนกังำน เช่น ควำมรู้เก่ียวกำรด้ำนบริกำร กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และ กำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั  เป็นต้น 

5. บริษัทได้จดัให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสของกำรปฏิบตัิงำนท่ีไมเ่หมำะสมตำมจรรยำบรรณกำร
ด ำเนินธุรกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบักำรท ำงำน รวมถึงกำรมีกำรปอ้งกนัพนกังำนไม่ให้
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ถกูกลัน่แกล้งหรือได้รับโทษจำกกำรร้องเรียน (Whistleblower Policy) สง่ถึงคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดแูล
ครอบคลมุให้ถึงทกุฝ่ำย และเกิดควำมยัง่ยืนในองค์กร  

6. บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 
โดยมีกำรพิจำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่พนกังำน เช่น เงินเดือน โบนสัประจ ำปี อตัรำกำรปรับเงินเดือน กำร
เลือ่นต ำแหนง่ ต้องสอดคล้องรับกบัผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในแตล่ะปี และค ำนงึถึงผลประกอบกำร
ของบริษัท  นอกจำกนีย้งัมีสวสัดิกำรให้แก่พนกังำน ได้แก่กำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรจดัให้มีกำร
ตรวจสขุภำพประจ ำปี และกำรจัดสภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ถูกสขุลกัษณะอนำมัย และกำรท ำ
ประกันอุบัติเหตุให้กับพนกังำนขบัรถขนส่ง พนักงำนรับส่งเอกสำร และ/หรือ ผู้ที่มีควำมเสี่ยงที่จะเกิด
อุบตัิเหตุในกำรท ำงำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำเมื่อประสบอุบตัิเหตุที่ไม่คำดฝัน พนกังำนจะได้รับกำรดูแลเป็น
อยำ่งดี 

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรจัดงำนเลีย้งสงัสรรค์ ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้
พนกังำนได้มีโอกำสพบปะสงัสรรค์ ผ่อนคลำยนอกเหนือจำกช่วงเวลำท ำงำน สง่เสริมให้เกิดมิตรภำพท่ีดี 
และ ควำมสำมคัคีในองค์กรอีกด้วย 
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7. บริษัทได้เล็งถึงควำมส ำคญัของบคุลำกร ให้มีสขุภำพร่ำงกำยที่ดี โดยจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพพนกังำน
และผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี  

กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2560 

     
 

     
 

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และได้ประกำศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ 
(Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตำมหลักควำม
รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้
- กำรสง่มอบสนิค้ำและให้บริกำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมที่ได้ตกลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม 
- ให้ข้อมลูข่ำวสำรที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ เพื่อให้ทรำบเก่ียวกบัธุรกิจและบริกำร

ของบริษัทฯ โดยไมก่ำรกลำ่วเกินควำมเป็นจริง เป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบริกำรนัน้ ๆ   
- ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ไว้วำงใจได้ของลูกค้ำ และจัดให้มีระบบ

กระบวนกำรท่ีให้ลกูค้ำร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรให้บริกำร 
- รักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกำศใช้ตัง้แต่

วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้นย ำ้ให้พนกังำนจะต้องมีกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบริกำรท่ีเหมำะสมแก่
ลกูค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยน ำเสนอทำงเลือกด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุและเหมำะสมที่สดุแก่ลกูค้ำแต่ละ
รำย พร้อมทัง้สร้ำงเครือขำ่ยพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีประสทิธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อร่วมเติบโตอยำ่งยัง่ยืนไปพร้อม
กบัลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 
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 กำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ไว้ในคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อ
เร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริต
และกำรให้สินบน” โดยประกำศให้พนักงำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎำคม 
2556  
ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัป
ชนั โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อเร่ือง 
“นโยบำยเก่ียวกับกำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้
สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ

ในทำงที่มิชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอยำ่งถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้วำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำหรือ
ท ำให้บริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ส ำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนกังำน หรือแจกจ่ำย
ให้กบัพนกังำนในบริษัท 

-  กำรจดัซือ้จดัหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มี
สว่นเก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คณุภำพและบริกำรที่ได้รับ 
รวมทัง้ต้องสำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนักงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรที่ไม่ถกูต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกันหรือกำรกระท ำใด ๆ 
ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำร
ให้ช่อดอกไม้ในโอกำสตำ่ง ๆ เป็นต้น 
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 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผู้
มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัท
ก ำหนดไว้ โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพกังำน
หรือกำรเลกิจ้ำง  

 ทัง้นี ้นโยบำยดงักล่ำวได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนกังำนของ
บริษัทรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 บริษัทได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนำรมณ์ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนั และไมย่อมรับให้มีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำก
กำรปฏิบตัิงำนในองค์กร เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  

 บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบั
กำรตอ่ต้ำนกำรให้สนิบนและกำรคอร์รัปชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยดึมัน่ในกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชันทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนในองค์กรจะต้องยดึถือและปฏิบตัิตำม 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

 บริษัทส่งเสริมและสนบัสนุนกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรด้ำนศึกษำและปลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศใน
อนำคต  

โดยในปี 2560 บริษัท ได้ร่วมสนบัสนุน ให้กบั โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศกึษำ ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยคณะสงฆ์พระมหำไถ่แหง่
ประเทศไทย เมื่อมี 2500 เนื่องในโอกำสฉลองครบรอบกำรก่อตัง้โรงเรียนครบ 60 ปี คณะผู้บริหำรโรงเรียนฯ และมลูนิธิ
คณะสงฆ์พระมหำไถ่แห่งประเทศไทย ได้จดัคอนเสิร์ตกำรกศุล  เมื่อวนัที่ 10 มิถนุำยน 2560 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะ
มอลล์ บำงกะปิ โดยมีศิลปิน เช่น โต ๋ศกัดิ์สทิธ์ิ , เบน ชลำทิศ เป็นต้น  
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เพื่อหำรำยได้สมทบทนุ โครงกำรท่ีทำงโรงเรียนและมลูนิธิได้ร่วมกนัด ำเนินกำรอยูใ่นขณะนี ้3 โครงกำร คือ  

1. โครงกำรซำรนิลลี่ เฮำส์ (Sarnelli House) จงัหวดัหนองคำย ก่อตัง้มำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เพื่อช่วยเหลอืเด็กติด
เชือ้ HIV โดยทำงศนูย์รับเด็ก ๆ เข้ำมำดแูลให้กำรช่วยเหลือ ทัง้ในเร่ืองของกำรจดัหำยำที่จ ำเป็นต่อโรค ที่พกั
อำศยั อำหำร ตลอดจนให้เด็ก ๆ ได้รับกำรศกึษำภำคบงัคบั ตำมที่รัฐก ำหนด นอกจำกเด็ก ๆ ท่ีติดเชือ้แล้ว ทำง
ศนูย์ฯ ยงัได้ช่วยเหลอืครอบครัวของผู้ที่ติดเชือ้ ภำยใต้ช่ือโครงกำร “Outreach” อีกด้วย 
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2. โครงกำรจดัสร้ำงโรงเรียนฝึกอำชีพช่ำงฝีมือ ณ ศนูย์คำทอลคิ บ้ำนป่ำฝำง อ ำเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่เป็น
โครงกำรช่วยเหลอืเด็กชำวเขำ ทัง้ชำย-หญิง และประชำชนทัว่ไปให้มีโอกำสฝึกวิชำชีพ เสริมสร้ำงรำยได้พฒันำ
ศกัยภำพประชำกรในท้องถ่ิน เพื่อสงัคมที่เข้มแข็งในอนำคต 

ศนูย์ฯ (บ้ำนพกั) มีด้วยกนั 2 แหง่ คือที่ป่ำตงึ ส ำหรับเด็กนกัเรียนประจ ำระดบัประถมศกึษำ   และศนูย์
ป่ำฝำง ส ำหรับนกัเรียนประจ ำระดบัมธัยมศกึษำ ศนูย์ฯทัง้สองแหง่สำมำรถรองรับเด็กนกัเรียนได้ประมำณ 150 
คน เดก็นกัเรียนล้วนมำจำกหมูบ้่ำนบนดอยสงู  ล ำบำกแก่กำรเดนิทำงไป-กลบัจำกโรงเรียนทกุวนั ดงันัน้ศนูย์ฯ
จึงเปรียบเสมือนบ้ำนท่ีสองที่เปิดโอกำสทำงกำรศกึษำให้แก่เด็กเยำวชนเหลำ่นี ้ 

โครงกำรศนูย์ฝึกอำชีพและเรียนรู้อยำ่งยัง่ยืนเพื่อตอ่ยอดให้แก่เด็กชำวไทยภเูขำ และเยำวชนทัว่ไปท่ี
ไมต้่องกำรเรียนตอ่ในโรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญสำยวชิำชีพโดยตรง มุง่เน้น 3 อำชีพหลกั คือ ด้ำนชำ่ง
ยนต์  ท ำอิฐเพื่อกำรก่อสร้ำง และ/หรือ เกษตรกรรมเชิงปฎิบตัิ ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้หำเลีย้งชีพในอนำคต
อยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป  
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ภำพอ ำเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ศูนย์อบรมเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง บ้านป่าฝาง 

   

                               ปำ้ยทำงเข้ำหน้ำศนูย์ฯ                            อำคำรท่ีพกัของเด็กผู้ชำย, ห้องเรียน, ห้องสมดุ,  

                                                                                            ห้องหยอ่นใจ, ห้องพกัพระสงฆ์ และ ห้องรับแขก 
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                                บ้ำนพกัของเดก็ผู้หญิงและบ้ำนพกัของซิสเตอร์ที่จะรือ้และสร้ำงศนูย์กำรเรียนรู้ฯ 

ในโครงกำรนี ้ทำงศนูย์ฯ มีควำมต้องกำรท่ีจะรือ้บ้ำนพกัของเด็กผู้หญิงและบ้ำนพกัซิสเตอร์ที่เป็นเรือนไม้ 2 ชัน้
ทัง้สองหลงันี ้เพื่อสร้ำงเป็นศนูย์กำรเรียนรู้และฝึกอำชีพ   

หลักสูตร“ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพพระมหาไถ่” 

1. ด้านช่างยนต์  การช่าง เป็นหลกัสตูรกำรเรียนรู้และฝึกอำชีพด้ำนกำรซอ่มเคร่ืองยนต์ตำ่ง ๆ  เพื่อน ำไปใช้
ประกอบอำชีพได้จริง   โดยจะเชิญอำจำรย์และผู้ประกอบกำรท่ีมคีวำมรู้ควำมสำมำรถจำกหนว่ยงำนด้ำน
ยำนยนต์  ให้กำรฝึกสอนแกเ่ยำวชน 

2.  โรงท าอิฐ   เพื่อรองรับกำรเติบโตของชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีงทีอ่ยูห่ำ่งไกลควำมเจริญ  ท ำให้เดก็ ๆ และ
เยำวชนชนเผำ่ไมต้่องย้ำยถ่ินฐำนไปหำงำนท ำในเมือง   เปิดโอกำสให้มกีำรเรียนรู้ถงึกำรลงทนุขนำดยอ่ม 
ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เลีย้งชีพให้พวกเขำอีกด้วย 

3. เกษตรกรรมเชิงปฏิบัติ เนื่องจำกครอบครัวในชุมชนเขตอ ำเภอแม่แจ่ม และป่ำฝำง ส่วนใหญ่ท ำ
กำรเกษตร กันอยู่แล้วแต่ขำดวิทยำกำรควำมรู้สมยัใหม่  ดังนัน้โครงกำรเกษตรกรรมเชิงปฏิบตัิจึงเป็น
หลกัสตูรที่สำมำรถพฒันำศกัยภำพกำรผลติของชมุชนให้ดียิ่งขึน้  โดยศนูย์ฯ จะจดัหำวิทยำกรเพื่อเติมเตม็
ควำมรู้ใหม่ๆ  ให้แก่เยำวชนและชมุชนตอ่ไป  

นี่เป็นหลกัสตูรคร่ำวๆ ที่อยู่ในแผนงำนของโครงกำร “ศนูย์กำรเรียนรู้และฝึกอำชีพพระมหำไถ่” ซึ่งแต่ละ
หลกัสตูรนัน้จะใช้เวลำเรียนรู้และฝึกฝนไมน่ำน เน้นให้ผู้ เรียนได้มีควำมรู้และมีวิชำชีพติดตวั สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง และ
ถ้ำมีหลกัสตูรอื่น ๆ ที่น่ำจะเป็นประโยชน์และตอบสนองตอ่ควำมสนใจของเด็ก ๆ และเยำวชนชนเผ่ำที่ไม่ได้ศกึษำตอ่ใน
สถำบนัโรงเรียนต่ำง ๆ ทำงศูนย์ฯ ก็จะได้มีกำรจัดหำอำจำรย์หรือวิทยำกรมำให้ควำมรู้และฝึกสอนในแต่ละหลกัสตูร
เหลำ่นัน้ตอ่ไป  

เช่ือว่ำโครงกำรนีจ้ะสร้ำงประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ และเยำวชนกลุม่ชำติพนัธุ์ เป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน
กำรสร้ำงทำงเลอืกด้ำนวิชำชีพให้กบัพวกเขำเหลำ่นัน้   ให้เด็กได้มีโอกำสพฒันำศกัยภำพของตนเอง ให้เติบโตเป็นคนท่ีมี
คณุภำพ ทัง้ทำงด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและทำงด้ำนศีลธรรม เป็นคนดีของสงัคมตอ่ไป  
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3. โครงกำรปลกูป่ำรักษำต้นน ำ้และพฒันำแหลง่น ำ้  เพื่อกำรอปุโภคบริโภค ให้กบัประชำชนบนพืน้ที่สงูจ ำนวน 6 

หมู่บ้ำน ในเขตอ ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจดัท ำฝำยกึ่งถำวรและปลกูป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง 
ตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ประชำชนที่อำศยัอยูบ่นพืน้ท่ีสงูซึง่ประสบปัญหำภยัแล้งซ ำ้ซำก และทวีควำมรุนแรงขึน้ทกุปี  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงตอ่เนื่อง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกัด ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำ
หน้ำที่สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใช้
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ำ สมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคมุกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำม
ถกูต้อง เช่ือถือได้ และทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมข้อก ำหนด  กฎหมำย และข้อบงัคบัของทำง
รำชกำร มีกำรทบทวนควำมมีประสทิธิภำพของระบบกำรควบคมุอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐำนควำมเป็นธรรมด้ำนผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียในทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบยงัมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี รวมถึงค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี พิจำรณำกำร
เปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้มีควำมถกูต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บริหำร ได้ประชุมเก่ียวกบักบักำร โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  โดยกำรสอบถำมข้อมลูจำก
ฝ่ำยบริหำรในด้ำนตำ่ง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ, 2) กำรประเมินและบริหำรควำม
เสีย่ง, 3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผล โดยสรุปภำพรวมได้ดงันี ้

11.2 องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จำกกำรพิจำรณำข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกบัแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในนัน้ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ บริษัทได้จดัให้มีกำรจดักำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีเพียงพอแล้ว ไมม่ี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ โดยผู้ บริหำรได้สนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรควบคมุภำยใน และจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรให้ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมี
ควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
รวมทัง้ได้ก ำหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย ระดบัอ ำนำจกำรบริหำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร  
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11.3 การประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจัดกำรองค์กรที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและ
ขยำยธุรกิจอยำ่งมเีสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินท่ีมัน่คงและสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทได้
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผู้บริหำร  โดย
ได้จดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ส ำหรับบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง จดักำรเพื่อปอ้งกนั ลดควำม
เสี่ยง หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรป้องกันกำรทุจริต 
คอรัปชัน่ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั และกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่น ต่อเนื่องทุกเปี โดยได้ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่ และบรรจุไว้ใน 
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และ คู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สินบน” โดยประกำศให้พนกังำนในบริษัท
ได้รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2560 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำ
เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

11.4 การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัท มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุเดือน ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร โดยเปรียบเทียบ
กบัผลกำรด ำเนินงำนงวดเดียวกนักบัปีก่อน และกิจกำรอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนั เพื่อวิเครำะห์สำเหตขุองผลตำ่ง และปรับ
กลยทุธ์ เพื่อให้สำมำรถบรรลเุป้ำหมำย เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
ก ำหนดให้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบข้อบกพร่อง
ที่มีนยัส ำคญั กรรมกำรตรวจสอบจะต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำรแก้ไขดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้
บริษัทยงัได้ก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อให้มีกำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมของบริษัทที่ค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส ำคญั โดยมีกระบวนกำรติดตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงให้บคุคลที่บริษัท
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมนัน้ถือปฏิบตัิ  

11.5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัทมีกำรจัดเก็บข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพท ำให้มัน่ใจได้ว่ำ ข้อมลู
ถูกต้องเช่ือถือได้ เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำรวบรวมข้อมลูจำกภำยในและและภำยนอก โดยใช้ระบบ
สำรสนเทศในกำรประมวลผลและจดัเก็บข้อมลูเพื่อสนบัสนนุให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่ก ำหนด รวมทัง้
สื่อสำรข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำรสนบัสนนุให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่วำงไว้ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องภำยในองค์กร 
และสือ่สำรข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลภำยนอก  

 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมลูภำยในองค์กร เก่ียวกับวตัถุประสงค์ นโยบำย และวิธีปฏิบตัิงำน หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบไปยงัผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัรวมทัง้จดัให้มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิด
และกำรท ำทจุริตแก่บริษัทได้อยำ่งปลอดภยั 
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ส ำหรับกำรสือ่สำรภำยนอกองค์กรบริษัท จดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์และช่องทำงกำรติดตอ่ ให้แก่ผู้ลงทนุผู้ที่เก่ียวข้อง 
และเผยแพร่ข่ำวสำรที่ส ำคัญผ่ำน website (www.nclthailand.com) ของบริษัทและช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจัดให้มีช่องทำงให้บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลเก่ียวกับกำรกระท ำผิดและทุจริตได้อย่ำงปลอดภยั 
มำยงัคณะกรรมกำรบริษัท management@nclthailand.com ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรแจ้งเบำแสกำรท ำผิด และ
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

11.6 ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทได้จดัให้มีสว่นตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคมุภำยในโดย
กำรว่ำจ้ำงตรวจสอบระบบควบคุมภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท
โดยรวม และสำมำรถควบคมุดแูลเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว โดยสำมำรถปอ้งกนั
ทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรที่บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกล่ำวน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ส ำหรับกำรควบคมุ
ภำยในในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่ บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

 11.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มี  ความเห็นต่างไปจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไมม่ี- 

11.8 หน่วยงานก ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 ที่ประชุมได้มีมติ
แต่งตัง้บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลสั 
คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้คณุวรรณำ เมลืองนนท์ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ 
จ ำกดั แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 20 ปี และผู้ปฏิบัติงำนหลกัได้เคยผ่ำนหลกัสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
(Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหม่ลำ่สดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ   
กบับริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอข้อแนะน ำให้แก่บริษัทได้อยำ่งอิสระอีกด้วย โดยบริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงำนก ำกบั
กำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับริษัทผู้ตรวจสอบดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะต้องผ่ำนกำรคดัเลือก
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผู้ตรวจสอบภำยในท่ี
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรว่ำจ้ำงรวมถึง
กำรเจรจำตอ่รองในคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง 

http://www.nclthailand.com/
mailto:management@nclthailand.com
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12. รายการระหว่างกัน 

 12.1 สรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1  คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 26.62  ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท  
2  คณุวรำภรณ์ กิตตยิำนรัุกษ์ - เป็นมำรดำของคณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ  

3  คณุสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.49 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 105 ล้ำนบำท 

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

- G&M เป็นบริษัทที่คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หตัถกรรม  
5  บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 

(“SSK”) 
- เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เม่ือวันที่ 27 มกรำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุ นจดทะเบียน 

290,000,000 บำท  
- เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 ของทนุจดทะเบียน 168,742,800 บำท  
- SSK ประกอบธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก 

6  บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั - เป็นบริษัทที่คณุสขุสมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ บิดำของคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ เป็นกรรมกำร โดยมีคณุสขุสมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ และ คณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ 
เป็นผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  50 ล้ำนบำท 

- คณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ เป็นกรรมกำร และผู้ ถือหุ้นในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 42.50 ของทนุจดทะเบียน 290 
ล้ำนบำท 

- วนัที่ 14 กรกฎำคม 2560 คณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ ออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษัท SSK และถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 1.18 ของทนุจดทะเบียนใหม ่168.74 
ล้ำนบำท ณ วนัที่ 15 สิงหำคม 2560 

- บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ประกอบธุรกิจขนสง่สินค้ำในประเทศ 
7  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั - เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของทุนจ ดทะเบียน 

40,000,000 บำท 
8  บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั - เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 20 กนัยำยน 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 

บำท  
9  LS Container Line (India) PVT.LTD. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยูร้่อยละ 35 ของทนุจดทะเบียน   25,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

10  Legend Shipping LS (Myanmar) Co.,Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำร และถือหุ้นอยูร้่อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
11  Legend Shipping Pte. Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยูร้่อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 
12  Legend Tank PTE.Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จุง เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทุนจด

ทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
13  Legend Shipping (Johor) SDN.BHD. - เป็นบริษัทที่นำยตัน จุง เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียน 300,000 ริงกิตมำเลเซีย 

 

12.2 สรุปรายการระหว่างกนัปี 2559 และ ปี 2560 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
คณุวรำภรณ์ กิตตยิำนรัุกษ์ เ ป็นมำรดำของคุณป่ิน รัก 

ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำ
ของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล 
โดยคุณป่ินรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
7.37 ของทนุจดทะเบียนและ
ช ำระแล้วของบริษัท 

คำ่เชำ่คลงัเก็บเอกสำร 
 

 

0.095 0.095 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทนัน้มีเอกสำรที่เก่ียวข้องจ ำนวนมำกซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษำ
เอกสำรดงักลำ่วเป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 5  ปี  
บริษัทจึงมีควำมจ ำต้องหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดังกล่ำว โดยบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำร
พำณิชย์ 3 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 59/61 ซอยเจริญนคร 24  มีพืน้ที่ใช้สอยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำร ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรท ำสญัญำเชำ่อำคำรดงักลำ่วมำตัง้แตปี่ 2551 โดย
สญัญำฉบบัปัจจบุนัเร่ิมตัง้แต ่1 สิงหำคม 2559  ถึง 31 กรกฎำคม 2562 อตัรำค่ำเชำ่เท่ำกับ 90,000 
บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 18.38  บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่ำมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ในช่วง
ประมำณ 190,000-360,000 บำทตอ่ปี หรือ 25.00-69.44 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่เดือน 
นอกจำกนี ้ในกำรเชำ่อำคำรดงักลำ่ว บริษัทยงัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำนชัว่ครำวในกรณีเกิด
สถำนกำรณ์ฉกุเฉินอีกด้วย  



 

                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
บริษัท เกรซ แอนด์ แกลม
เมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“G&M”) 

เป็นบริษัทที่คุณป่ินรัก ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็น
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยถือ
หุ้ นรวมในสัดส่วน ร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน 
5.00 ล้ำนบำท 
คุณป่ินรักเป็นผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทในสดัส่วนร้อยละ 7.37 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แล้วของบริษัท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

0.19 
0.04 

 

0.04 
- 
 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้จำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเคร่ืองหัตถกรรมได้ใช้
บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนด
รำคำขำยสินค้ำระหว่ำงกันในรำคำต้นทุนบวกอตัรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงกันไ ด้กับ
ลูกค้ำทั่วไป (เครดิตเทอม 30 วัน )  โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและพิธีกำรกรม
ศลุกำกรจำก G&M เทำ่กบั 0.04 ล้ำนบำท  

บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”) 

เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท
ฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศ
ไทย เม่ือวันที่  27 มกรำคม 
2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นใน
สดัสว่นร้อยละ 43.84 ของทนุ
จดทะเบียน 290 ล้ำนบำท  
 
 
วนัที่ 15 สิงหำคม 2560 เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย 
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 75.35 ของทนุจดทะเบียน
ที่ลดลงเหลือ 168.74 ล้ำน
บำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

4.80 
14.25 
1.07 

 

0.04 
5.48 

- 
 

ปี 2559 รำยได้ค่ำบริกำร เกิดขึน้เน่ืองจำกบริษัท SSK เร่ิมด ำเนินงำนในเดือนมีนำคม 2559 ซึ่ง
คำ่ใช้จำ่ยบำงรำยกำรยงัไมส่ำมำรถโอนเปลี่ยนชื่อจำกบริษัท เป็น SSK ได้ทนัเวลำ ทำงบริษัท จงึเรียก
เก็บคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วไปยงั SSK เทำ่กบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจำ่ย โดยในปี 2559 มีจ ำนวนเทำ่กบั 4.80 
ล้ำนบำท 
ต้นทุนบริกำร เกิดขึน้เน่ืองจำกบริษัท SSK เร่ิมด ำเนินงำนในเดือนมีนำคม 2559 แต่มีสัญญำขนส่ง
ทำงบกกับลกูค้ำ 2 รำยที่ยงัไม่ครบก ำหนดสญัญำในนำมบริษัทอยู่ ทำงบริษัทจึงเรียกเก็บค่ำบริกำร
ลูกค้ำ 2 รำยดังกล่ำวในนำมบริษัท และจ่ำยค่ำบริกำรให้กับ SSK เท่ำกับจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับ 
และต้นทนุบริกำรที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรขนสง่ในประเทศตำมปกติของธุรกิจ ในรำคำที่เทียบเคียงกับ
บคุคลภำยนอก โดยในปี 2559 มีจ ำนวนเทำ่กบั 14.25 ล้ำนบำท  
 
ปี 2560 รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ใน
กำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำร
ระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
 ต้นทนุบริกำร เกิดขึน้จำกกำรใช้บริกำรขนส่งในประเทศตำมปกติของธุรกิจ ในรำคำที่เทียบเคียงกับ

บคุคลภำยนอก  
โดยในปี 2560 มีรำยได้ค่ำบริกำรเท่ำกับ 0.04 ล้ำนบำท และต้นทนุบริกำรจ ำนวนเท่ำกับ 5.48 ล้ำน
บำท  

  รำยได้คำ่เชำ่ 
คำ่เชำ่ค้ำงรับ 

14.49 
0.81 

1.48 
- 

รำยได้คำ่เชำ่ปี  ประกอบด้วย  
รำยได้คำ่เชำ่พืน้ที่และส ำนกังำนที่จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี รำยได้คำ่เชำ่พืน้ที่และส ำนกังำนกรุงเทพ  
รำยได้คำ่เชำ่คำ่เชำ่พืน้ที่และส ำนกังำนที่จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี บริษัทท ำสญัญำให้เชำ่ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำงบนเนือ้ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกับ SSK เพื่อใช้เป็นสถำนที่จอดรถและซ่อมบ ำรุง
รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก และใช้เป็นส ำนกังำนเพ่ือให้บริกำรลกูค้ำ เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2559  – 28 
กมุภำพนัธ์ 2562 อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.12 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือ 1.44 ล้ำนบำทตอ่ปี ซึง่เป็นรำคำสงู
กวำ่อตัรำคำ่เชำ่ที่ประเมินได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 19 
บริษัทได้จดัให้มีกำรประเมินรำคำคำ่เชำ่ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงและอปุกรณ์เคร่ืองจกัรในเดือน
มกรำคม ปี 2557 เพ่ือเป็นข้อมลูให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นตอ่รำยกำรเชำ่ดงักลำ่ว ซึง่
จำกรำยงำนกำรประเมินมลูคำ่ที่จดัท ำโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ซึง่เป็น
ผู้ประเมินอิสระนัน้ ผู้ประเมินดงักลำ่วได้ประเมินมลูคำ่คำ่เชำ่รวมสิ่งปลกูสร้ำงและอปุกรณ์เคร่ืองจกัร
ได้เทำ่กบั 96,916  บำท ตอ่เดือน หรือ 1.16 ล้ำนบำทตอ่ปี ในชว่งระยะเวลำ 3 ปีแรกของกำรประเมิน
คำ่เชำ่ในระยะเวลำรวม 15 ปี ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำคำ่เชำ่ตำมสญัญำปีละ 1.44 ล้ำนบำท 
พบวำ่ อตัรำคำ่เชำ่ตำมสญัญำสงูกวำ่อตัรำคำ่เชำ่ที่ประเมินได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 19 ทัง้นี ้ผู้
ประเมินได้ให้ควำมเห็นตอ่ท ำเลและสภำพแวดล้อมของที่ดินดงักลำ่ววำ่ สว่นใหญ่มีกำรพฒันำเป็น
บ้ำนพกัอำศยั สว่นตำมริมถนนสำยหลกัจะเป็นสถำนทีต่ัง้ของศนูย์กระจำยสนิค้ำของบริษัทหลำยแหง่ 
ดงันัน้ บริเวณดงักลำ่วจงึถือเป็นแหลง่ที่ตัง้ของระบบโลจิสติกส์ในภำคใต้ 

รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่และส ำนักงำนกรุงเทพ บริษัทท ำสญัญำให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 7 ชัน้ เนือ้ที่ 
112.6 ตำรำงวำ เนือ้ที่ใช้สอย 1,170 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน กับ 
SSK เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำน เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2559  – 28 กมุภำพนัธ์ 2562 อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.13 



 

                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 113.24 บำทต่อตำรำงเมตร ในช่วง 6 เดือนแรกของสญัญำ และหลงัจำกนัน้
อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.15 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ  130.66 บำทต่อตำรำงเมตร เน่ืองจำกอำคำร
ดงักลำ่วทิง้วำ่งไว้อยู ่และไมไ่ด้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จงึเห็นสมควรให้บริษัทในเครือเชำ่เพ่ือให้
บริษัทในเครือสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ทนัที ต่อมำเม่ือวันที่ 1 มีนำคม 2560 บริษัทท ำสญัญำให้เช่ำ
ใหม่เน่ืองจำกพืน้ที่ให้เช่ำลดลง อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.03 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือเท่ำกับ 344.83 บำท
ตอ่ตำรำงเมตร ซึง่เป็นไปตำมรำคำตลำด 
รำยได้คำ่เชำ่ในปี 2560 เทำ่กบั 1.48 ล้ำนบำท  
ในปี 2559 มีรำยได้ค่ำเช่ำรถหวัลำก หำงพ่วง เกิดจำกบริษัทให้เชำ่หวัลำกและหำงพ่วงในช่วงที่ยงัไม่
โอนหัวลำกและหำงพ่วงไปเป็นเงินลงทุนใน บริษัท SSK ในระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถนุำยน 
2559 เพื่อให้ SSK ด ำเนินงำนขนส่งได้ในระหว่ำงที่บริษัทยงัไม่โอนรถให้ SSK ซึ่งคิดค่ำเช่ำในรำคำ
ต้นทนุบวกก ำไรร้อยละ 20-60  
 

บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 

-  เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ คุ ณ สุ ข
สมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ บิดำ
ของคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ 
ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น 
ของบ ริ ษัท ร่วม  SSK เ ป็น
ก ร ร มก ำ ร  โ ด ย มี คุณ สุ ข
สมเกียรติ เสือกลิ่นศกัดิ์ และ 
คณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ เป็น
ผู้ ถือหุ้ น โดยถือหุ้ นรวมใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน  50 ล้ำนบำท 
-วันที่  14 กรกฎำคม 2560 
คุณวำสนำ เสือกลิ่นศักดิ์  

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เงินทดรองจำ่ย 
 

7.87 
0.29 
0.05 

 

4.01 
0.21 
0.01 

 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั ในกำร
ให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำร
ระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 4.01 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 0.21 ล้ำนบำท เงินทดรองจำ่ยเทำ่กบั 0.01 ล้ำนบำท 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
ออกจำกกำรเป็นกรรมกำรใน
บริ ษัท  SSK และถือหุ้ นใน
สัดส่วนร้อยละ 1.18 ของทุน
จดทะเบียนใหม ่168.74 ล้ำน
บำท ณ วันที่  15 สิงหำคม 
2560 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ำกดั 

เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 44.44 ของทุนจด
ทะเบียน 40 ล้ำนบำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

- 
- 

0.35 
0.16 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดัในกำรให้บริกำรขนสง่ใน
ประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุ
บวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศ เทำ่กบั 0.35  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 
0.16  ล้ำนบำท 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้ อ ย ล ะ  5 1  ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียน 10,000,000 บำท 

ต้นทนุบริกำร 
เช็คค้ำงจำ่ย 

- 
- 

0.79 
0.02 

ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560 บริษัทมี ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 0.79 ล้ำนบำท และ เช็คค้ำงจำ่ยเทำ่กบั 0.02 ล้ำนบำท 

 
LS Container Line (India) 
PVT.LTD. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 ของทุน
จดทะเบียน   25,000 เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

11.74 
1.44 
7.10 
0.81 

10.26 
3.84 
1.87 
0.13 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนั
ในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 10.26  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 3.84 ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 1.87 ล้ำนบำท และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.13 ล้ำนบำท 
 



 

                    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                         123 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
Legend Shipping LS 
(Myanmar) Co.,Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำร และ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุน
จดทะเบียน 500,000 เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 

2.37 
8.71 

- 
- 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (Myanmar)ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนั
ในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2560 ไมมี่รำกำรรำยได้และต้นทนุระหวำ่งกนั  

บริษัท Legend Shipping 
Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ของทุน
จดทะเบียน 500,000 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

30.12 
1.29 
8.15 
1.28 

28.97 
2.13 
11.32 
1.15 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.ในกำรให้บริกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธรุกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัใน
รำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 28.97  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 2.13 ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 11.32 ล้ำนบำท และ เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 1.15 ล้ำนบำท 

บริษัท Legend Tank 
PTE.Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
บ ริ ษั ท  Legend Shipping 
Pte.Ltd. ถือหุ้ นอยู่ ร้ อยละ 
15.38 ของทุนจดทะเบียน 
600,000 เห รียญดอลลำ ร์
สหรัฐ 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

2.04 
0.71 
0.14 
- 

17.72 
5.66 
0.59 
0.07 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนั
ในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 17.72  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 5.66 ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 0.59 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 0.07 ล้ำนบำท 

Legend Shipping (Johor) 
SDN.BHD. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
บ ริ ษั ท  Legend Shipping 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
 

- 
- 
- 
 

0.07 
0.05 
0.01 

 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.ในกำร
ให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำร
ระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ลบ.) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2559 ปี 2560  
Pte. Ltd. ถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 
100 ข อ งทุน จดทะ เบี ยน 
300,000 ริงกิตมำเลเซีย 

  ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 0.07  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 0.05 ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 0.01 ล้ำนบำท  
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12.3 สรุปภาระค า้ประกนัระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกู้ รวมทัง้สิน้ 510
ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้ 

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

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค ำ้ประกนัโดยสทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกของบริษัท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและสิง่ปลกูสร้ำงของ
บริษัท  
 
12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

ในช่วงปี 2559 – 2560 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลที่เกี่ยวข้องกนั โดยแบ่งกำรท ำรำยกำร
ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รำยกำรรำยได้ และต้นทนุบริกำรกบับริษัท เอส
เอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด, LS Container Line (India) PVT.LTD., Legend Shipping LS 
(Myanmar) Co.,Ltd.,  บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.., บริษัท Legend Tank PTE.Ltd.. Legend 
Shipping (Johor) SDN.BHD., บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดัและบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั และ 
กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกรแก่ บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึ ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที ่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยบริษัทมีกำรก ำหนดรำคำที่สำมำรถเปรียบเทียบได้กบักำรท ำรำยกำรกบั
บคุคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนัโดยกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำ
ก ำไรและมีเง่ือนไขกำรค้ำตำมปกติ  

2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงจำกญำติสนิทของคณุกิตติ พวัถำวรสกุล 
ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด  

3. รำยกำรให้เช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรให้เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง และหวัลำก หำงพ่วง กบั บริษัท เอส 
เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล 
ส ำหรับกำรให้เช่ำพืน้ที่และส ำนกังำนกรุงเทพ บริษัทท ำสญัญำให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง 7 ชัน้ เนือ้ที่ 
112.6 ตำรำงวำ เนือ้ที่ใช้สอย 1148 ตำรำงเมตร ตัง้อยูเ่ลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ กบั บริษัท 
เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2559  – 28 กุมภำพนัธ์ 
2562 อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกบั 0.13 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 113.24 บำทต่อตำรำงเมตร ในช่วง 6 เดือนแรก
ของสญัญำ และหลงัจำกนัน้อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.15 ล้ำนบำทตอ่เดือน หรือ  130.66 บำทตอ่ตำรำงเมตร  
เมตร เนื่องจำกอำคำรดงักลำ่วทิง้วำ่งไว้อยู ่และไมไ่ด้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัท
ในเครือเช่ำเพื่อให้บริษัทในเครือสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ทนัที ต่อมำเมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2560 บริษัทท ำ
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สญัญำให้เช่ำใหม่เนื่องจำกพืน้ที่ให้เช่ำลดลง อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.03 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือเท่ำกับ 
344.83 บำทตอ่ตำรำงเมตร ซึง่เป็นไปตำมรำคำตลำด 

12.5 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งได้ผ่ำนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็น
ผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ซึ่งผู้ ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้
เสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว  นโยบำยของบริษัทใน
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมีดงันี ้

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ วตัถดุิบ เป็นต้น โดยกำร
ท ำรำยกำรดงักลำ่วจะต้องมีเง่ือนไขกำรค้ำและรำคำที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
ซึง่เทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำร
อื่นในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบั
เหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเช่ำ
ทรัพย์สิน หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยทรัพย์สิน หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตุผลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถึงกำร
ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้กู้ ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธุรกิจหรือด ำเนินงำนแทนบริษัท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และ

ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิ ตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัท เพื่อให้กำร
ตดัสนิใจเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย 
โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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12.6 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รำยกำรระหว่ำงกนัที่จะยงัคงมีกำรท ำรำยกำรต่อไปในอนำคต ได้แก่ กำรให้บริกำรจัดกำรขนสง่และพิธี

กำรศุลกำกรซึ่งเป็นรำยกำรค้ำปกติ รำยกำรเช่ำ พืน้ที่เก็บเอกสำร และรำยกำรให้เช่ำที่ดินและอำคำรจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี และจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเกิดขึน้จำกควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรับ
รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวที่จะเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั
ตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญช ี

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

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวช่ืนตำ ชมเมิน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7570 จำกบริษัท เอส พี 
ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 
ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5872 จำกบริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวม
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีข้อมูลและ
เหตกุำรณ์ที่เน้น 
 

กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯได้ทบทวนมลูคำ่คงเหลอืของยำนพำหนะโดยปรับลดมลูคำ่
คงเหลอืของสนิทรัพย์ดงักลำ่วลง บริษัทฯใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำร
ทำงบญัชีดงักลำ่ว มีผลท ำให้ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึน้จ ำนวน 0.28 
ล้ำนบำทในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

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”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศเช่นเดียวกนั ตอ่มำในปี 2552  VP ได้หยดุกำรประกอบธุรกิจ และปี 2554 
คุณกิตติได้มีกำรขำยหุ้น UNI ทัง้หมดที่ถือครองให้แก่บุคคลภำยนอก ทัง้นี ้ VP และ UNI ได้แจ้งหยุดกำรประกอบ
ธุรกิจกับกรมสรรพำกรแล้วตัง้แต่เดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยู่ระหว่ำงกำรรอช ำระบญัชี ดงันัน้ บริษัทที่ยงัคง
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ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบนัจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัท”, ”NCL”) เพียง
แหง่เดียว  

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำร
จดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จุดหมำยปลำยทำงด้วย
ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทนุที่ต ่ำที่สดุ โดยลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ
หลกัคือ บริกำรรับจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ และบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก  – หำงลำก และรถ
กระบะ (ป๊ิคอพั) โดย บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก ให้อยูภ่ำยใต้
กำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2559 เป็นต้นมำ  

 ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วมลงทุนใน
บริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2557 จะแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2557 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย 

 ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วมคือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และได้ลงทนุ
ในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกัด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และร่วม
ลงทนุในบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั และ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 
ซึง่ลงทนุในธุรกิจผลติน ำ้ย้ำล้ำงไต และจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2559 จะแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2559 เพื่อแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย 

 ในช่วงปลำยปี 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค  
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั มีผลท ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ SSK กลำยเป็นบริษัทยอ่ย และร่วมลงทนุในบริษัท
ร่วมเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึ่งประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนขนสง่สินค้ำทำงทะเลให้สำยกำร
เดินเรือแหง่หนึง่ 
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ณ สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558, 31 ธันวาคม 2559, และ 31 ธันวาคม 25560 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                         

สินทรัพย์หมนุเวียน                         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  68.55 11.53  78.33 14.37  36.58 5.39 42.17 7.17 51.24 9.29 17.66 13.18 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกนั 0.17 0.03 5.29 0.97  12.24 1.80 1.68 0.29 7.10 1.29 2.92 0.53 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 163.34 24.46 126.95 23.30 157.64 23.20 154.77 26.32 105.69 19.16 107.54 19.40 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - 17.96 3.06 19.84 3.60 43.98 7.93 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3.08 0.52 6.43 1.18 8.11 1.19 3.08 0.52 4.02 0.73 4.38 0.79 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 235.14 39.54 217.00 39.82 214.57 31.58 219.66 37.36 187.89 34.07 176.48 31.83 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน                  

เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 74.75 12.57 75.05 13.77  84.63 12.46 74.75 12.71 75.05 13.61 75.88 13.69 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 7.59 1.39 20.20 2.97 - - 8.00 1.45 22.88 4.13 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - 27.41 4.97 161.95 29.21 

เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - - 112.72 20.68 - - 12.47 2.12 127.15 23.05 - - 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ -  - 76.43  14.02 75.10 11.05 - - 76.43 13.85 75.10 13.55 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 250.90 42.19 28.76 5.28  256.71 37.78 248.40 42.25 24.45 4.43 27.47 4.95 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4.97 0.84 2.46 0.45  3.97 0.59 4.04 0.69 0.68 0.12 1.20 0.22 

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จำ่ย 23.92 4.02 18.87 3.47 14.56 2.15 23.93 4.07 18.87 3.42 8.54 1.54 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี - - 1.94 0.36  2.46 0.36 - - 1.94 0.35 2.40 0.43 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4.97 0.84 4.16 0.76 7.24 1.06 4.68 0.80 3.77 0.68 2.49 0.45 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 359.51 60.46 327.98 60.18 464.87 68.42 368.27 62.64 363.75 65.93 377.92 68.17 

รวมสินทรัพย์ 594.65 100.00 544.98  100.00  679.44 100.00 587.93 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

 
 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
 

  
  

  
  

  
  

    
  

หนีส้ินหมนุเวียน                         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 189.83    31.92  205.76 37.75  202.56 29.81 189.83 32.29 205.76 37.30  200.11 36.09 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 1.54      0.26  3.95 0.73  2.52 0.37 2.84 0.48 3.71 0.67  3.43 0.62 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 95.63    16.08  75.68 13.89  108.11 15.91 90.38 15.37 57.94 10.50  65.84 11.88 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.13      0.02 - - - -   - -   -         - - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 24.84      4.18  0.01 0.00  15.14 2.23 24.84 4.23 0.01 0.00  1.19 0.21 

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -          -    9.60 1.76 15.20 2.24 - - 9.60 1.74 10.40 1.88 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3.67 0.62  4.86 0.89 8.63 1.27 3.67 0.62 4.39 0.80 5.18 0.93 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 315.64 53.08  299.86 55.02  352.16 51.83 311.56 52.99 281.41 51.01  286.15 51.61 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน                      

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึ่งปี 

32.86 
 

5.52 
 

- - 55.81 8.21 
 

32.86 
 

5.59 
- - 2.62 0.47 

เงินกู้ยืมระยะยำว-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 14.00 2.57 9.71 1.43 - - 14.00 2.54 3.60 0.65 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3.93 0.66 5.19 0.95  7.54 1.11 3.93 0.67 5.19 0.94  6.82 1.23 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 5.34 0.90 - -  2.66 0.39 5.27 0.90 - - - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 1.38 0.23 1.36 0.25  0.99 0.15 1.37 0.23 1.36 0.25  0.98 0.18 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 43.51 7.31 20.55 3.77  76.71 311.29 43.43 7.39 20.55 3.73  14.02 2.53 

รวมหนีสิ้น 359.15 60.39 320.41 58.79  428.87 63.12 354.99 60.38 301.96 54.74  300.17 54.14 
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สว่นของผู้ ถือหุ้น                         

ทนุเรือนหุ้น                         

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 105.00 17.66 105.00 19.27 105.00 15.45 105.00      17.86  105.00 19.04  105.00 18.94  

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 190.92 32.11 127.93 23.47  127.93 18.83  190.93      32.48  127.93 23.19  127.93 23.08  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                        

     จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50 1.77 10.50 1.93  10.50 1.55  10.50        1.78  10.50 1.90  10.50 1.89  

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร (71.67) (12.05) (16.87) (3.10) (24.47) (3.60) (73.49)     (12.50) 6.26 1.13 10.80 1.95 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.75 0.12 (0.24) (0.04) (1.19) (0.18)       

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย - -  (1.75)  (0.32) 32.80 4.83 -   -    -  -  -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 235.50 39.61 224.57 41.21  250.57 36.88 232.94     39.62  249.69 45.26  254.23 45.86  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 594.65 100.00 544.98  100.00  679.44  100.00  587.93   100.00  551.64   100.00  554.40   100.00  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558, 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้                        

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,074.62   100.00  985.61 100.00 976.05 100.00 1,032.39    100.00  841.98 100.00  716.62 100.00 

ต้นทนุบริกำร 919.16     85.53  829.88 84.20  783.23 80.24 891.22      86.33  695.38 82.59  575.93 80.37 

ก าไรขัน้ต้น 155.46   14.47  155.73 15.80  192.82 19.86 141.17     13.67  146.60 17.41  140.69 19.63 

รำยได้อ่ืน 6.41       0.59  25.62 2.60  12.54 1.28 7.44        0.72 25.38 3.01  8.13 1.13 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 40.89       3.80  46.51 4.72  41.28 4.23 40.54        3.93  45.40  5.39 34.97 4.88 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 158.22     14.72  128.39 13.06  148.80 15.24 180.02      17.43  102.64 12.19  99.20 13.84 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (37.24)     (3.46)  6.45 0.65  15.28 1.57 (71.95)     (6.97)  23.94 2.84 14.65 2.04 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 9.05       0.84  9.31 0.94  9.67 0.99 9.05   0.88  9.29 1.10  7.67 1.07 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม 32.66       3.04  14.84 1.51 11.74 1.20 -            -    -            -    - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (78.95)     (7.34)  (17.70) (1.80) (6.13) (0.63) (81.00)     (7.85)  14.65 1.74 6.98 0.97 

ภำษีเงินได้ (1.65)      (0.16)  2.18 0.22  (2.76) (0.28) (1.58)      (0.15)  2.10 0.25  (2.44) (0.34) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (80.60)     (7.50)  (15.52) (1.57)  (8.89) (0.91) (82.58)     (8.00)  16.75 1.99  4.54 0.63 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืน 0.89   (0.99)   (0.96)  -   -     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (79.71)  (16.52)  (9.85)  (82.58)  16.75  4.54  

การแบ่งปันขาดทุน             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (80.60)  (8.18)  (7.60)  -  -  -  

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ -  (7.34)  (1.29)  -  -  -  
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

 (80.60)  (15.52)  (8.89)  -      

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (79.71)  (9.17)  (8.56)  -  -  -  

สว่นที่เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ -  (7.34)  (1.29)  -  -  -  

 (79.71)  (16.52)  (9.85)  -      

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบริษัท (0.19)   (0.019)   (0.017)  (0.20)     0.040   0.011  

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุ้น) 420.00   420.00   420.00  420.00   420.00   420.00  



 

                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)  135 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558, 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน            

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ (78.95) (17.70) (6.13) (81.00) 14.65 6.98 

รำยกำรปรับปรุง          

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 3.05 5.65 (2.96) 3.05 5.65 (2.97) 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (0.29) (0.94) (0.67) (0.77) (0.03) 0.21 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.05 (5.52) 0.64 0.06 (5.55) 0.01 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน 0.55 - - 0.13 - - 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - 32.75 - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (0.35) - - (0.35) - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจำ่ยเงินประกนั 18.49 - - 18.49 - - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ - 2.83 0.87 - 2.32 - 

ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - - (6.84) - - - 

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 20.54 13.62 13.26 19.91 12.67 4.74 

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำตดัจำ่ย 0.13 0.13 0.13 0.55 0.13 0.13 

คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1.04 1.26 2.06 1.04 1.26 1.63 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 32.66 14.84 11.74 - - - 

ดอกเบีย้รับ (0.66) (0.94) (2.05) (0.87) (1.87) (3.81) 

ดอกเบีย้จำ่ย 9.05 9.31 9.67 9.05 9.29 7.67 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์ด ำเนินงำน 5.66 22.19 19.72 2.39 38.18 14.59 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (60.19) 29.09 (23.53) (53.14) 40.67 1.99 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (19.58) (2.67) 3.49 (19.49) (0.16) 0.87 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 33.92 (25.33) 19.01 30.11 (39.84) 8.05 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (0.02) 1.17 (0.40) (0.01) 0.70 0.42 

เงินสดรับ(จำ่ย)จำกกำรด ำเนินงำน (40.21) 24.45 18.29 (40.14) 39.55 25.92 

เงินสดรับดอกเบีย้ 0.62 0.93 0.94 0.73 1.88 0.85 

เงินสดรับภำษีเงินได้ - 5.71 17.82 - 5.71 17.82 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (8.61) (10.20) (8.66) (8.61) (9.53) (7.20) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (48.20) 20.89 28.39 (48.02) 37.61 37.39 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน           

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั -    -    - (17.96)    (11.00)    (24.49)    
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถำวร (24.44) (3.64) (5.67)    (22.63) (1.16) (2.10)    

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1.94) (1.74) (1.57)   (0.86) - (0.80) 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - (6.20) - - (6.21) - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 0.35 - - 0.35 - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 1.61 4.82 0.97 1.61 4.85 - 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (8.00) (14.88)    - (8.00) (14.88)    

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -    -    - - (6.00) (7.39)    
เงินสดรับจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในกำรร่วม
ค้ำ - - 5.23 - - - 

เงินสดรับดอกเบีย้ - - 1.00 - - 2.69 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (3.23) (0.31) (9.57)    (3.23)  (0.31)    (0.83)    

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (28.00) (14.72) (24.49)    (43.07) (27.48) (47.80)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 107.12 15.93 (3.20)  107.12 15.93 (5.65)  

เงินสดรับจำกสว่นได้เสียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ - 5.54 - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัลดลง 0.13  (0.13) (15.00)  
- 
- - - 

เงินสดจำ่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว - (6.40)  (11.51)    - (6.40) (9.60)  

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 30.00 - - 30.00 - 

เงินสดจำ่ยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (28.08) (31.26) (5.35)    (28.08) (31.26) (0.28)    

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (8.80) (9.34) (9.63)    (8.80) (9.33) (7.64)    

เงินสดจำ่ยเงินปันผล (9.99) - - (9.99) - - 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 60.37 4.34 (44.69)    60.23 (1.06) (23.17)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง  (0.24) (0.88)       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 0.38 (0.49) (0.08)    - -  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (15.45) 9.78 (41.75)    (30.86) 12.07 (33.58) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี 84.00 68.55 78.33 73.03 42.17 51.24 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 68.55 78.33 36.58 42.17 51.24 17.66 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง(เทำ่) 0.74 0.72 0.61 0.71 0.67 0.62 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.74 0.70 0.59 0.64 0.58 0.45 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) (0.20) 0.07 0.09 (0.20) 0.13 0.13 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ(เทำ่) 7.33 8.20 6.35 7.36 8.37 7.47 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 49.80 44.50 57.52 49.62 43.58 48.88 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 12.51 13.28 9.37 12.68 14.48 12.29 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 29.17 27.49 38.97 28.80 25.21 29.69 
วงจรเงินสด (วนั) 20.63 17.01 18.55 20.83 18.37 19.19 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 14.47 15.80 19.76 13.67 17.41 19.63 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) (6.50) (0.85) 0.36 (6.97) 2.84 2.04 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) (68.95) (248.87) 801.45 (66.75) 157.07 255.15 
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (7.50) (0.83) (0.78) (8.00) 1.99 0.63 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (28.75)* (3.54) (3.42) (29.58)* 6.94 1.80 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (14.28)* (1.44) (1.24) (14.72)* 2.94 0.82 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) (25.41)* (2.07) 2.39 (27.12)* 21.56 35.77 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 1.92 1.77 1.61 1.85 1.52 1.31 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่ ) 1.53 1.43 1.71 1.52 1.21 1.18 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ( เทำ่ ) 0.00** 0.00 0.27 0.00** 2.58 1.91 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.00** 0.27 0.39 0.00** 0.48 0.75 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (เทำ่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
หมำยเหต ุ* โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2558 บริษัทฯมี ผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำร
ขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยงัเมืองย่ำงกุ้งประเทศเมียนมำร์ สง่ผลให้อตัรำสว่นเงินสดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทนุ), 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร ในปี 2558 จึง
ลดลงจำกปีก่อนคอ่นข้ำงมำก 
                 ** โดยที่ ผลประกอบกำรปี 2558 บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุ เนื่องจำกกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ ส่งผลให้อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระ
ดอกเบีย้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพนั ในปี 2558 จึงมีค่ำติดลบท ำให้ไม่มีค่ำตวัเลขในกำร
ค ำนวณ 
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14. ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศตัง้แตปี่ 2539 และมีกำรขยำยสู่
ธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560
เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำกขึน้  

 

ประเภทกำรให้บริกำร 
2558 2559 2560 

ลบ. ลบ. ลบ. % ลบ. % 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ        

-ทำงเรือ 952.82 88.66 897.08 91.02 891.75 91.36 

-ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืน ๆ 12.07 1.13 14.20 1.44 23.13 2.37 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 964.89 89.79 911.28 92.46 914.88 93.73 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 109.73 10.21 74.33 7.54 61.17 6.27 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 1,074.62 100 985.61 100 976.05 100 

 
กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 985.61 ล้ำนบำทในปี 2559 และลดลงเป็น 976.05 ล้ำนบำท ในปี 

2560 คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.97 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได้ พบว่ำรำยได้จำกกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศมี
ยอดเพิ่มขึน้จำกปี  2559  จ ำนวน 3.60 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศมีรำยได้เพิ่มขึน้ ส่วน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 13.16 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2559 
บริษัทฯ โอนสว่นงำนให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยสินค้ำทำงบกแก่บริษัทร่วมค้ำบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด (“SSK”) ซึ่งด ำเนินกิจกำรขนส่งทำงบกโดยใช้รถหวัลำก ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2559 จึงท ำให้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศในปี 2560 ลดลง โดยในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกำร
ถือหุ้นในบริษัท SSK ใหม่ในเดือนสิงหำคม 2560 ซึ่งภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงดงักล่ำวท ำให้บริษัท SSK มี
สถำนะเป็นบริษัทยอ่ย จึงท ำให้มีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศโดยหวัลำก-หำงพว่ง เพิ่มขึน้ในช่วงปลำยปี 2560 

 
เมื่อเดือนมีนำคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมทนุบคุคลภำยนอกในกำรจดัตัง้บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด ซึ่งบุคคลดงักล่ำวมีศกัยภำพสงูและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำโดยหัวลำกและหำงพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มี ควำมจ ำเป็นจะต้องใช้
ทรัพย์สินหวัลำก หำงพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ได้โอนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ 
เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลำ่ว มลูคำ่ตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทนุ คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท 
โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอน
ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนส่งภำยในประเทศภำยใต้บริษัทร่วมดงักล่ำว และเป็นกำรลดภำระทำงด้ำน
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงด้ำนต้นทุนและค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร
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ต้นทุนของบริษัทให้ดีขึน้ ส่งเสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติมโต มีก ำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนำคต และสร้ำง
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนส่งภำยใต้กำรร่วมทุน ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึ่งปรำกฏว่ำ สภำวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัเป็นผลท ำให้ยอดขำยงำนปนู หรือกำรใช้รถปนู ไมเ่พียงพอกบัคำ่ใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตัดสนิใจขำยรถ
ปนูเพื่อลดผลขำดทนุที่จะเกิดขึน้ตอ่ไปและยกเลิกกำรร่วมทนุดงักลำ่วในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือ
หุ้นของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลให้กำรท ำงำน
และกำรบริหำรคล่องตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน 
โดยภำยหลงักำรลดทุนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวั
ลำก – หำงพว่ง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำร
ขนสง่โดย หวัลำก – หำงพว่งมำกวำ่ 20 ปี ซึง่ฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มีควำมต้องกำรกำรขนสง่ผลติผล
ทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นวำ่มีกำรปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำก
ขึน้อีกด้วย 

ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใช้รับขนสง่กระจำยสินค้ำ
ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถ
กระบะพิกอัป โดยอำศัยควำมช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถ
สนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำของบริษัทฯให้เติบโตได้  

บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบใบตรำส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้ำ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรขนส่งในประเทศ บริษัทฯจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ รับที่จุดหมำย
ปลำยทำง 

ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้คำ่บริกำรของ
บริษัทตำมงบกำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคำ่ระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ำยไปก่อนแล้วและ
อตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำกลกูค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดงักล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทนุกำร
ให้บริกำรตำ่ง ๆ นัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 79-83 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัท 

 
ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและ

ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ใน
กำรก ำหนดค่ำบริกำรกับลูกค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอัตรำต้นทุนบวกก ำไร ซึ่งกำรที่บริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือ
เคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำกับผู้ ให้บริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ำ  โดย
ระยะเวลำที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่ลกูค้ำตกลงอตัรำคำ่บริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำ
หำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรท่ีสะท้อนต่อกำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงใน
แตล่ะช่วงเวลำได้ ส ำหรับคำ่บริกำรขนสง่ในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำร
ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่
เป็นต้นทุนหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได้ 
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โดยต้นทนุที่เกิดขึน้ในปี 2560 ทัง้ต้นทนุค่ำระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยชน์พนกังำนที่
ลดลงขึน้จำกปี 2559 เป็นผลมำจำกรำยได้ที่ลดลง   

 

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2558 2559 2560 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 

13% - 23% 15% - 25% 17% - 21% 

บริกำรขนสง่ในประเทศ 11% - 22% 11% - 17% 12% - 17% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 14.47% 15.80% 19.76% 

 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเทำ่กบั 155.46  ล้ำนบำท  155.73 ล้ำนบำท และ 192.82 ล้ำนบำท ในปี 2558, 2559 

และ 2560 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 14.47  ร้อยละ 15.80 และ ร้อยละ 19.76 ตำมล ำดบั โดย
กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 เนื่องจำกในปี 2558 มีรำยกำรขำดทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำก
ท่ำเรือระนองไปยงัเมืองยำ่งกุ้งประเทศเมียนมำร์เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบ
กบัมีกำรแขง่ขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไมส่ำมำรถรักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ สว่นปี 2559 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558 เนื่องจำกไมม่ีกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำจำกทำ่เรือระนองไปยงัประเทศเมียนมำร์ 
ประกอบกบัในปี 2559 กลุม่บริษัทมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดแก่ลกูค้ำที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้
บริกำรกับบริษัทหรือมีกำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอ
คณุภำพบริกำรแก่ลกูค้ำในสว่นท่ียงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ จึงท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปี 2558  ไมม่ำกนกั 
ซึง่กำรขยำยฐำนลกูค้ำและกำรควบคมุต้นทนุท่ีดขีึน้ของกลุม่บริษัทสง่ผลให้ก ำไรขัน้ต้นดขีึน้ ในปี 2560 จำกอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นปี 2559 เทำ่กบั15.80 เป็นร้อยละ 19.76  

 
บริษัทมีขำดทุนสทุธิในปี 2558, 2559 และ  2560 เท่ำกับ 80.60  ล้ำนบำท, 8.18 ล้ำนบำท และ 7.60 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั มีอตัรำขำดทนุสทุธิเท่ำกบัร้อยละ 7.50 , 0.83 และ 0.77 ตำมล ำดบั ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีขำดทนุ
สทุธิ เทำ่กบั 8.18 ล้ำนบำท โดยทีง่บกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 16.75 ล้ำนบำท และบริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด (บริษัทย่อย)  มีขำดทุนสทุธิตำมอตัรำส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 10.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีบริกำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตวัแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำร
น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ เร่ิมจัดตัง้ในช่วงต้นปี 2559 ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อตัง้ และ
ด ำเนินกำรในช่วงปีแรก ประกอบเป็นกำรเปิดตลำดใหม่ท ำให้ต้องแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ เพื่อแนะน ำบริกำรของบริษัท 
และสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้ลกูค้ำ จึงจ ำเป็นต้องลดรำคำในช่วงเร่ิมแรก และรับสว่นแบง่ขำดทนุจำกกำรลงทนุในกิจกำร
ร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 14.32 ล้ำนบำท เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนสง่ในประเทศต้องแขง่ขนัสงู และลกูค้ำหลกัของกิจกำรร่วมค้ำเป็นพืชผลทำงกำรเกษตรซึง่รำคำ
ตกต ่ำ และปูนซีเมนต์ที่กำรก่อสร้ำงลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้กิจกำรต้องลดรำคำเพื่อรักษำลกูค้ำไว้ อีกทัง้มี
คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อตัง้และด ำเนินกำรในช่วงปีแรก  

สว่นในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 7.60 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2559  โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ 
มีก ำไรสทุธิ 4.54 ล้ำนบำท ส่วนก ำไรบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขำดทนุ 
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2.39 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทฯ ใหม ่และหนีส้ญูระหวำ่งประเทศซึง่ภำยหลงัจำก
กำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดแล้วจะท ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ดงัเดิม บริษัทร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (“SSK”)  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัที่ 14 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุ
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 43.84% เป็นจ ำนวน  9.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกธุรกิจกำรขนส่งปูนมีอตัรำก ำไรไม่ดีนกั ซึ่งทำง
บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นใหม่ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม 2560 ท ำให้บริษัทร่วมค้ำ SSK 
กลำยเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจำกเปลี่ยนสดัสว่นกำรถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 
รับสว่นแบ่งขำดทนุตำมอตัรำสว่นกำรถือหุ้นใหม่ จ ำนวน 5.14 ล้ำนบำท เนื่องจำกช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท ำให้ SSK ยงัขำดทุนอยู่ ซึ่งผู้บริหำร
เล็งเห็นว่ำเมื่อปรับโครงสร้ำงสมบูรณ์แล้ว SSK จะมีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ตำมล ำดบัทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ โดยวิธีปันสว่นรำคำซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 
จำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น SSK จ ำนวน 6.84 ล้ำนบำท สว่นบริษัทร่วม เกรซ วอเทอร์เมด จ ำกดั (“GWM”)   
ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำล้ำงไต ก่อตัง้ในเดือนสงิหำคมปี 2559 มีผลขำดทนุจำกประกอบกำรปี 2560 จ ำนวน 5.42 ล้ำน
บำท บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุตำมสดัสว่นที่ลงทนุ 44.44% เป็นจ ำนวน 2.41 ล้ำนบำท เนื่องจำก GWM เร่ิมลงทนุและ
ก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จในช่วงกลำงปี 2560 จึงยงัคงมีค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรก่อสร้ำง และขอใบอนญุำตต่ำง ๆ ซึง่ 
GWM เร่ิมผลติ และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำล้ำงไตปลำยเดอืนกรกฎำคม 2560 และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั สว่นบริษัท
ยอ่ย และบริษัทร่วมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้จำกปี 2559 ตำมล ำดบั 

 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 32-40 โดยมี
สว่นประกอบหลกัได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60-68 ของสนิทรัพย์
รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 และ 
ณ สิน้ปี 2560 เท่ำกบั  544.98 ล้ำนบำท และ 679.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
รวมในปี 2560 เกิดจำกกำรรวมสนิทรัพย์ของบริษัท SSK เนื่องจำกเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหำคม 2560 โดยมี
สินทรัพย์หลกัคือ รถหวัลำก-หำงพ่วง จ ำนวน 211.35 ล้ำนบำท และในปี 2560 บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มในบริษัทร่วม คือ
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 9.78 ล้ำนบำท และบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั จ ำนวน 5.10 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบ
กิจกำรเป็นตวัแทนสำยกำรเดินเรือแหง่หนึง่ สว่นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำลดลงทัง้จ ำนวน เทำ่กบั 112.72  ล้ำนบำท 
เนื่องจำกเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย SSK เนื่องจำกสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เป็น 75.35% จำกกำรบริษัทฯได้
ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ และโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นใหม่ 

หนีส้ินของบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-94 ของหนีส้ินรวม โดยมี
ส่วนประกอบหลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่
หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 6-18 ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่
ทำงกำรเงิน  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2560
เท่ำกบั 428.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 เป็นจ ำนวน 108.46 ล้ำนบำท สำเหตหุลกั ได้แก่ หนีส้ินภำยใต้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ทัง้จ ำนวน เนื่องจำกเป็นหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินของรถหวัลำกและหำงพว่ง
ซึ่งเป็นของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ที่น ำมำรวมในงบกำรเงินรวมปี 2560 และเงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยำวเพิ่มขึน้เพื่อใช้หมนุเวียนในกิจกำร 
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ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกับ 235.50 ล้ำนบำท 224.57 ล้ำนบำท และ 
250.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกั ๆ เกิดจำกผลประกอบที่มีขำดทนุสทุธิในปี 2559 จ ำนวน 8.18 ล้ำน และ 
ในปี 2560 จ ำนวน 7.60 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในปี 2560 จำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุใน
บริษัท SSK ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 
10.00 ล้ำนบำท ในระหวำ่งปี 2558  

กลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้
1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกหลำย

แห่ง โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1-5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมดัที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมตำมสัญญำ  ภำยในประเทศเดือนละ 1,160,883.37 บำท และ ต่ำงประเทศ เดือนละ 
13,159.50 เหรียญดอลลำห์สหรัฐ 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสอืค ำ้ประกนักบั
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 1.73 ล้ำนบำท  
 
สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ (78.95) (17.70) (6.13) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (48.20) 20.89 28.39 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (28.00) (14.72) (24.49) 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 60.37 4.34 (44.69) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (15.45) 9.77 (41.75) 

 
 
ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสทุธิจ ำนวน 41.75 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก

สำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้
1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 28.39 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ เงินสด

รับจำกภำษีเงินได้ 17.82 ล้ำนบำท จ่ำยภำษีเงินได้ 8.66 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระเพิ่มขึน้ 
25.01 ล้ำนบำท และลกูหนีก้ำรค้ำค้ำงช ำระเพิ่มขึน้ 5.19 ล้ำนบำท สง่ผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนในปี  2560 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน  24.49  ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือกำรลงทุนใน
บริษัทร่วม GWM และ บริษัท ZIM จ ำนวน 14.88 ล้ำนบำทและ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั
เพิ่มขึน้ 9.57 ล้ำนบำท 

3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 44.69 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำรจ่ำยคืน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 3.20 ล้ำนบำท จ่ำยเงินกู้ยืมระยะสัน้
และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 26.50 ล้ำนบำท จ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 5.35 ล้ำน
บำท และดอกเบีย้จ่ำย 9.63 ล้ำนบำท 



 

                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                                           143 

แหลง่ที่มำของเงินทนุ  
ณ 31 ธนัวำคม 2560 เงินกู้ยมืระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลอืที่
ยงัไมไ่ด้ใช้ 49.89 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตั๋วสญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีวงเงินตั๋วสญัญำใช้เงิน
คงเหลือที่ยงัไมไ่ด้ใช้ 110 ล้ำนบำท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และเพื่อ
ใช้ในกำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ ยืมจะเป็นกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงิน
ตำมจ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัท่ีออกตัว๋สญัญำใช้
เงินแล้ว 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มียอดคงเหลอื 14 
ล้ำนบำท 

กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคญั 
ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วน

หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
  ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.74 เท่ำ 0.72 เท่ำ และ 0.61 เท่ำ

ตำมล ำดบั ซึง่ใกล้เคียงกนั โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 เทำ่กบั 0.03 เทำ่ เนื่องจำกมีหนีส้นิ
หมุนเวียนเพิ่มขึน้มำกจำกภำระหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินของรถหัวลำก-หำงพ่วงซึ่งจะถึงก ำหนดใน 1 ปี 
จ ำนวน 15.14 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมำณ 32.43 ล้ำนบำทเนื่องจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำของ
บริษัทยอ่ย Legend เพิ่มขึน้ตำมรำยได้และต้นทนุของบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ และมีเงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ NCL –W2 ในวนัที่ 29 ธันวำคม 2560 จ ำนวน  7.24 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทน ำไปจดทะเบียนเป็นทุนช ำระ
เรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 18 มกรำคม 2561 

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 49.80 วัน 44.50 วัน และ 57.52 วัน ส ำหรับปี 2558 2559 และ 2560 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็นผลมำจำกยอดขำยในช่วงปลำยปี 2560 มีจ ำนวน
มำก ท ำให้ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 และ 2558 ประมำณ 8-13 วนั ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่
ในแนวนโยบำยกำรให้สนิเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2558, 2559 และ 2560 เทำ่กบั 1.53 เทำ่ 1.43 เทำ่ และ 1.71 เทำ่ตำมล ำดบั 
ส ำหรับในปี 2560 มีอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกปี 2559 เนื่องจำกกลุม่บริษัทหนีส้นิเพิ่มขึน้รวม 108.46 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีภำระหนีส้นิจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจำกบริษัท SSK เพิ่มขึน้รวมประมำณ 66.93 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่สง่ผลให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ในปี 2560 เป็น 1.71 เทำ่  

  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2558 2559 และ 2560 ติดลบ 28.75% ติดลบ 3.54%และ ติดลบ 3.42%  
ตำมล ำดบั เนื่องจำก เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิในปี 2558  2559 และ 2560 จ ำนวน 80.60 ล้ำน
บำท 8.18 ล้ำนบำท  และ 7.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2558 ปี 2559  และปี 2560 กลุม่บริษัทฯมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิประมำณ 80.60 ล้ำน
บำท  8.18 ล้ำนบำท และ 7.60 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ส่งผลให้อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทุน), อัตรำ
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร อตัรำสว่นควำมสำมำรถ
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ในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 จึง
มีผลดีขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกมีผลขำดทนุลดลง  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำนโลจิ
สติกส์ อยำ่งชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำร
ขนสง่ทำงน ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ
เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ใ นประเทศและ
ต่ำงประเทศ อีกทัง้ยังเปิดโอกำสให้บริษัทฯ หำพันธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยและ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพนัธมิตรและเครือข่ำยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประ เทศ และ
ตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกัและจะพยำยำมใช้เงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทฯ โดยค ำนงึถึงควำมเสีย่งตำ่ง ๆ  ในทกุ ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำม
ไม่แน่นอนในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบักำรก ำหนด
นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนใน
ระดบัประเทศ และภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรี
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนดงักลำ่ว 





 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

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 

73 ปริญญำตรี                
สำขำอตุสำหกรรม  
มหำวิทยำลยัคล๊ำก รัฐแมต
ซำซเูซสต์ สหรัฐอเมริกำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program รุ่น103 ปี 2556 
(IOD) 
 

Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 
(IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2541 - ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

 
ที่ปรึกษำบริษัท 

 
ประธำนบริหำร 

 
 

ประธำนกรรมกำร 
 

นำยกสมำคมฯ 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
บจก. วิธบีเอ็นไอ  
 
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 

57 ปริญญำโท   
พฒันำเศรษฐกิจ     
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 

ปริญญำตรี   
ธุรกิจกำรเกษตร     
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation 
Program รุ่น103 ปี 2556 
(IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – 2559  
 
 
 

2554-2555 
 
 
 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

/ กรรมกำรอิสระ 
 

รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนกำรเงิน 

 
Assistant 
Managing 
Director 

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ. อสมท.  
 
 
 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 
 
 
 
ให้เชำ่แบบสญัญำเชำ่ซือ้และ
เชำ่กำรเงิน สญัญำเชำ่
ด ำเนินงำน 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

Director Certification 
Program รุ่น 204 ปี 2558 
(IOD) 

 
2546-2554 

 
Chief Financial 

Officer 

 
กำรประปำนครหลวง 

 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

3 นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

65 ปริญญำโท  
รัฐประศำสนศำสตร์  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
(บญัชี)  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 
(IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร 
ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่น
ที่ 12/2554 สถำบนั
วิทยำลยัตลำดทนุ 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 –ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
 

2553 
 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ที่ปรึกษำประจ ำ 
 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ 
คำร์ด  
 
 
บริษัท แกรนด์  คำแนล 
แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
คณะกรรมำธิกำร กำร
เศรษฐกิจ และกำรคลงั    
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 
องค์กำรสรุำ 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำ ทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ตวัแทนจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 
 
 
องค์กำรสรุำ 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

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 

4 นำงนำรี บญุธีรวร 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

63 ปริญญำเอก  เศรษฐศำสตร์ 
เอกเศรษฐศำสตร์มิติ 
University of 
Washington, USA 
 
ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ 
เอกสำรเงินระหวำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี  เศรษฐศำสตร์ 
เอกกำรเงินระหวำ่งประเทศ
กำรเงินและกำรธนำคำร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- หลกัสตูรส ำหรับกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนปี 2560 (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

2542 - 2557 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ประธำน
อนกุรรมกำร
บริหำรลงทนุ 
 
กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
หวัหน้ำกลุม่งำน
บริหำรทรัพย์สิน

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
ส ำนกังำนประกนัสงัคม 
 
 
 
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั  
 
 
 
 
 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
รัฐวิสำหกิจ 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูรส ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 
2559 (IOD) 
- Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 
(IOD) 
- ใบรับรองวิชำชีพนกั
วำงแผนกำรเงินปี 2552 
Certificated Financial 
Planner – CFP 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู 
ปี 2549 Nida Wharton 
Certification Program, 
USA  
- หลกัสตูรนกับริหำร
กำรเงินปี 2547 Chief 
Financial Officer 
Certification Program 

สำยกำรเงินและ
กลยทุธ์องค์กร 

5 พล. อ. พอพล มณีรินทร์ 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

62 ปริญญำโท รัฐศำสตร์
มหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 
ปริญญำตรี  นำยร้อย จปร. 
โรงเรียนนำยร้อยพระ
จลุจอมเกล้ำ 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560– ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ประธำนกรรมกำร 

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิ
สติกส ์
 
สถำบนัเทคโนโลยีป้องกนั
ประเทศ (องค์กรมหำชน) 
กระทรวงกลำโหม 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
รำชกำร 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- Director Certification 
Program รุ่น 223 ปี 2560 
(IOD)  
- หลกัสตูรวิทยำลยัป้องกนั
รำชอนำจกัร รุ่น 49/2550 
- หลกัสตูรหลกัประจ ำ ชดุที่ 
67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)/2531 
- หลกัสตูรนำยพนัรุ่นที่ 48 
(รร.ร.ศร.) /2530 
- Special Force 
Operation Detachment, 
FT. Bragg NC USA/2528 
- หลกัสตูรชัน้นำยร้อย 
เหลำ่ ร.รุ่นที่ 63 (รร.ร.ศร.) 
/2554  
- หลกัสตูรสนบ. รุ่นที่ 14 
(รร.ศสพ.)/2523 

2559 – 2560 
 
 
 
 

2557 – 2558  
 

2555 - 2557 

ข้ำรำชกำร
บ ำนำญ/ ที่ปรึกษำ
ปลดักระทรวง
กลำโหม 

 
ผทค.พิเศษ ทบ. 

 
ผบ.รร.จปร. 

กระทรวงกลำโหม 
 
 
 
 
กองทพับก 
 
โรงเรียนนำยร้อยพระ
จลุจอมเกล้ำ 

รำชกำร 
 
 
 
 
รำชกำร 

5 นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

52 ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ      
มหำวิทยำลยั อสัสมัชนั 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัร 
ธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ 
ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู รุ่น
ที่ 6/2561 สถำบนั

26.62% -ไมมี่- 2539– ปัจจบุนั 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิ
สติกส ์
 
บจก. ซิม (ไทยแลนด์) 
 
บจก. เกรซ วอเทอร์ เมด 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยใน
และตำ่งประเทศ 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำระหวำ่ง
ประเทศทำงทะเล 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำย
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรผู้พิพำกษำ
สมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร 
ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่น
ที่ 22/2559 สถำบนั
วิทยำลยัตลำดทนุ  
- Director Accreditation 
Program รุ่น103 ปี 2556 
(IOD) 
- Director Certification 
Program รุ่น 197 ปี 2557 
(IOD) 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2552– 2555 
 

2537-2552 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

 
กรรมกำรผู้จดักำร 

LEGACY ASIA CAPITAL 
PTE. LTD.        
บจก. เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทย
แลนด์) 
บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล
จิสติกส์ 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
บจก.วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติก (ประเทศไทย) 
บจก. เอ็นซีแอล   เอเจนซี่ 

ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำระหวำ่ง
ประเทศทำงทะเล 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 
ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 
ประกอบกิจกำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ 
ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ภำยใน
และตำ่งประเทศ 

6 นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

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

0.95% -ไมมี่- 2539 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำร /       
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

51 ปริญญำตรี  กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- Director Accreditation 
Program  รุ่น104 ปี 2556 
(IOD) 
- Director Certification 
Program รุ่น 204 ปี 2558 
(IOD) 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัร
ขัน้สงู กำรบริหำรงำน
ภำครัฐและกฎหมำย
มหำชน รุ่นที่ 17/2560 
ศนูย์บริกำรวิชำกำรสถำบนั
ประปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรนกับริหำร
ระดบัสงู “ธรรมศำสตร์เพ่ือ
สงัคม” รุ่นที่ 10/2560 
- Strategic CFO in 
Capital Markets Program
” รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

0.95% -ไมมี่- 2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

2539-2550 

กรรมกำร /  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซ่ี 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8 นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

35 ปริญญำตรี ศลิปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสยำม 
 

0.95% -ไมมี่- 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 

2550 - 2556 

กรรมกำร/  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
Marketing 
Manager 
 
 
Marketing 
Manager 

 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 

9 Mr.Marc Cheng Chee 
Ooi 

44 High School Deyi 
Secondary School , 
Singapore) 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2553 – 2556 
 
 

2548 – 2552 
 
 
 

2547 – 2548   

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรสำยงำน
พฒันำธุรกิจ 

 
CEO / Director  
 
General 
Manager 
 
Assistant 
General 
Manager 
 
Sales Executive 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
Diamond International 
Consolidators(S) Pte Ltd 
  
Soonest Express (S) Pte 
Ltd 
 
 
Quanterm Fright (S) Pte 
Ltd 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 
 



 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์

สทุศัน์  
-ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
และบญัชี 

37 ปริญญำตรี สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำชมงคล
กรุงเทพ 
 

ปริญญำตรี  
นิติศำสตร์บณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์หมำวิทยำลยั  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 

ผู้จดักำรแผนก
กำรเงินและบญัช ี

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทัง้ ภำยในและ
ตำ่งประเทศ 
 
 

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) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (56-1)                                                                       เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนช่ันแนล  
โลจิสติกส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

NCL INTER 
LOGISTICS (S) 

PTE. LTD. 

บริษัท เลเจนด์ 
ชิปป้ิง  

(ไทยแลนด์) จ ากัด 

LEGACY  ASIA 
CAPITAL  
PTE. LTD. 

บริษัท เอส เอส 
เค อินเตอร์  

โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท เกรซ วอ
เทอร์ เมด จ ากัด 

บริษัท ซิม (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

1. นำยกร                       ทพัพะรังสี C, I, D       
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด AC, I, D       
3. นำงจิตรมณี               สวุรรณพลู* AC, I, D       
4. นำงนำรี                     บญุธีวร AC, I, D       
5. พล.อ.พอพล               มณีรินทร์ AC, I, D       
6. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ CEO, D, X D D D  D D 
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต M, D, X       
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม M, D, X D D     
9. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้ M, D, X       
10. Mr.Marc                  Cheng Chee Ooi M       
11. นำงสำวดวงสมร         ศภุศกัดิ์สทุศัน์ M  D   M , D  

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ  CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     M = ผู้บริหำร      D = กรรมกำร     I = กรรมกำรอิสระ   X = กรรมกำรบริหำร 
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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 อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร NCL INTER LOGISTICS 

(S) PTE. LTD. 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้  
(ไทยแลนด์) จ ำกดั 

LEGACY  ASIA 
CAPITAL  
PTE. LTD. 

บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์  
โลจิสตกิส์ จ ำกดั 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ำกดั 

บริษัท ซมิ (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

1. นำยกร                       ทพัพะรังสี       
2. นำยพงศ์พนัธ์             คงก ำเหนิด       
3. นำงจิตรมณี               สวุรรณพลู       
4. นำงนำรี                     บญุธีรวร       
5. พล.อ.พอพล               มณีรินทร์       
6. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ D D D CEO , D D D 
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต       
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม D D     
9. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้       
10. นำยกิตติศกัดิ์             สิกขมำน       
11. นำงสำวดวงสมร         ศภุศกัดิ์สทุศัน์  D  D D, M  
12. นำยสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์    D   
13. MR. MARC               CHENG CHEE OOI CEO      
14. MR. THAN                CHUNG KIAT  CEO , D CEO , D    
15. MR. TEO                   ENG THYE  D D    
16. นำงสำววำสนำ            เสือกลิ่นศกัดิ ์       
17. นำยธงชยั                    ปำมิ     D , M  
18. นำยฑิตถำกร               เศรษฐพงศ์     D , M  
19. นำยรำฟำเอล              เบน อำรี      D 
20. นำยวิง                        คิน อิพ      D 

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     M = ผู้บริหำร      D = กรรมกำร      
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดแูลกิจกำรบริษัทและบริษัทยอ่ยให้เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  กำรก ำกบัดแูลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  
มีข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  งบกำรเงินได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวงั  
รวมถึงจดัให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึง่ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสทิธิผล  เพื่อให้เช่ือมัน่อยำ่งมีเหตผุลตอ่ควำมเช่ือถือได้
ของงบกำรเงิน  กำรดแูลรักษำทรัพย์สนิมีระบบกำรปอ้งกนัที่ดีไมม่ีรำยกำรทจุริตหรือมีกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ  รำยกำรที่
เก่ียวโยงกันซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นรำยกำรจริงทำงกำรค้ำอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่ำง
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด  รวมทัง้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  และได้รำยงำนควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนี ใ้นรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 
ของบริษัท 
  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำ
พอใจ และสำมำรถให้ควำมมัน่ใจอย่ำงมีเหตผุลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป และ
แสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 

           

 

 

 

 

                                               
 

           (นำยกร  ทพัพะรังส)ี                                                                    (นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ) 
    ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท                                                         ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำร
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 4 ทำ่น ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์
โดยเฉพำะ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจดัท ำตำมแนวทำงและ
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรำยช่ือปรำกฏดงันี ้ 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู  กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำงนำรี บญุธีรวร  กรรมกำรตรวจสอบ 
4. พล.อ.พอพล มณีรินทร์  กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมี นำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ส ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท    
ซึ่งสอดคล้องกบัประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของฝ่ำย
บริหำรและฝ่ำยจดักำร ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  เป็นไปอยำ่ง
ถกูต้อง ครบถ้วนและมีมำตรฐำน มีกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมำะสม
กับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องช่ือถือได้ โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้   4 ครัง้ ซึง่ระหวำ่งปีมีกำรเปลีย่นแปลงคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้ 

1. ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้นำงนำรี บญุธีรวร เข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบแทนนำยสมชำย ชำญพฒันำกรท่ีได้พ้นจำกต ำแหนง่ดงักลำ่วข้ำงต้น เนื่องจำกครบ
วำระและมีควำมประสงค์ที่จะไมรั่บต ำแหนง่ตอ่ มีผลวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 

2. ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 มีมติแต่งตัง้ พล.อ. พอพล มณี
รินทร์ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน เพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั มีผลวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 

โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2560 ปรำกฎในหวัข้อ “โครงสร้ำงกำร
จดักำร” และสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนท่ีปฏิบตัิได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ของบริษัท วำ่มีกำรเปิดเผยอยำ่งถกูต้อง
และครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่ออนมุตัิงบกำรเงินดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษัท มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัครบถ้วน 

2. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกับ
ดแูลอื่นๆ มีควำมสมเหตสุมผลเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
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ว่ำ รำยกำรเก่ียวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปรำศจำกควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
สำระส ำคญั เพื่อควำมโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ 
บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีใช้บงัคบักำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำมกฎหมำยที่ส ำคญั 

4. สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำม
เสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษัทมีระบบควบคมุภำยใน
ที่เหมำะสม และเพียงพอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสีย่ง กิจกรรมกำรควบคมุ ระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในที่มี
สำระส ำคญั 

5. สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรดูแลด้ำนกำรำปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ 
และนโยบำยที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6. พิจำรณำ เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้พิจำรณำเสนอ
ค่ำตอบแทนในปี 2560 รวมทัง้เข้ำประชุมกับผู้ สอบบัญชีและฝ่ำยตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร      
เข้ำร่วม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด มีควำมเป็นอิสระ
และมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงเงินของบริษัท ให้มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้และมีกำร
เปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัครบถ้วน 

7. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 2560 โดยวิธีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประเมินสรุปวำ่ กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูใ่นเกณฑ์
ดีมำก 

โดยสรุปภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
 
 
 

     
       (นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด) 
               ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกดั โดยมี นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ 
ต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกดั และ ต ำแหนง่ที่ปรึกษำด้ำนบญัชี ระบบบญัชี และภำษี
อำกร บริษัท ท่ีปรึกษำ กฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกดั ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินและตรวจสอบภำยใน
กว่ำ 20 ปี ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำ
ตรวจสอบภำยในแล้ววำ่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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นางสาววรรณา เมลืองนนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน     
 
ปี 2537 – ปัจจบุนั   บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั กรรมกำรผู้จดักำร 

ด้ำนตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภำยใน 
ตรวจสอบบญัชีบริกำรด้ำนที่ปรึกษำ งำนตรวจสอบ
เพื่อ Due Diligence 

ปี 2536 – ปัจจบุนั บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกดั ที่ปรึกษำด้ำนบญัชี ระบบบญัชี และภำษีอำกร  
ตลุำคม 2554 – 
ตลุำคม 2556 

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ปี 2536 บริษัท กิจพร จ ำกดั (ธุรกิจค้ำสง่ออกข้ำว) ผู้จดักำรบญัชี 
ปี 2534 – 2535 บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั ด้ำนตรวจสอบบญัชีและวำงระบบบญัชี 
ปี 2533 – 2534 บริษัท คเูปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จ ำกดั ด้ำนตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา    
 
ปี 2537 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจบณัฑิต   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปี 2534 ประกำศนียบตัรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปี 2533 ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปี 2529 โรงเรียนรำชินี  
 
ประกาศนียบัตร 

o กำรอบรมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ รุ่นท่ี 3/56 
โดยคณุสวุิมล กลุำเลศิ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

o กำรอบรมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นท่ี 3/55 
โดยคณุสวุิมล กลุำเลศิ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

o กำรอบรมเชิงปฎิบัติกำร (Workshop) กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแบบ COSO-ERM ของแต่ละ
ระบบงำน (ธนัวำคม 2554) 

o หลักสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee Program –ACP รุ่นที่ 42 – 2013 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

o หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่  99 – 2012 โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4170 
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ผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  
 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

o บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ที.เอ็ม.ซี อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ยเูรกำ ดีไซน์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท (มหำชน) อ่ืน ๆ  
o บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สำมมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สยำม อมำโก้ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท เพำเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
o บริษัท สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
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เอกสารแนบ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน วตัถปุระสงค์กำรประเมิน รำคำประเมิน 
(บำท) 

1. ประเภททรัพย์สิน    : ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง (อำคำรส ำนกังำนพร้อมพกัอำศยั 7 ชัน้ และ ชัน้ดำดฟำ้) 
       ที่ตัง้ทรัพย์สิน          : เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ  
       วิธีกำรประเมิน        : 1. วิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) เป็นวิธีหลกั 
                                       2. วิธีคิดจำกต้นทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 
                                           เป็นวิธีสอบทำน 
       กรรมสิทธ์ิกำรถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
       กรรมสิทธ์ิกำรถือกรรมสิทธ์ิอำคำร : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
       ภำระผกูพนั           :  จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท ที่ปรึกษำ  
เฟอร์สสตำร์ จ ำกดั 
ผู้ประเมินมลูคำ่ทรัพย์สิน 
นำยจรูญศกัดิ์ ฟองทอง 
ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

12 มค. 2560 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำทำง
บญัชี 

62,130,000 

2. ประเภททรัพย์สิน    : ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง (อำคำรโรงซอ่มรถพร้อมส ำนกังำนชัน้เดียว, บ้ำนพกัอำศยัชัน้เดียว,  
                                สิ่งปลกูสร้ำงอ่ืน ๆ) 

       ที่ตัง้ทรัพย์สิน          : เลขที่ 2/4 ถนนตำปีเจริญ แยกจำกสำยหนองขรี-พนุพิน (ทล.4153) ต ำบลทำ่ข้ำม อ ำเภอพนุพิน  
                                       จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี  
       วิธีกำรประเมิน        : 1. วิธีคิดจำกต้นทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)เป็นวิธีหลกั 
                                       2. วิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) เป็นวิธีสอบทำน                                        
       กรรมสิทธ์ิกำรถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
       ภำระผกูพนั           :  ไม่มี 

 

บริษัท ที่ปรึกษำ  
เฟอร์สสตำร์ จ ำกดั 
ผู้ประเมินมลูคำ่ทรัพย์สิน 
นำยจรูญศกัดิ์ ฟองทอง 
ผู้ประเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

23 มค. 2560 เพ่ือวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 16,060,000 

 


