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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัตคิวามเป็นมาที่ส าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบ      
โลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่
ระหว่ำงประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท        
รีจินอล เฟิสท์ จูบิลี่ จ ำกดั”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนูิทรำนส์ โกลบอล 
จ ำกดั (“UNI”) ปัจจบุนัได้หยดุประกอบธุรกิจแล้ว  

บริษัทฯ เร่ิมต้นให้บริกำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่
แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) โดยเร่ิมจำกกำรเป็น  ผู้ ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
(LCL) ในเส้นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกำ และขยำยสูเ่ส้นทำงในทวีปเอเชียและยโุรปในปี 2539 และปี 2543 ตำมล ำดบั  

เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกลุม่บริษัทและขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 
ในปี 2552  VP จึงได้เร่ิมหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงำนซึ่งเป็นผู้ ก่อตัง้ UNI ได้ขำยหุ้น UNI ให้แก่คุณกิตติ          
พวัถำวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมำคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ได้มีกำรขำยหุ้น UNI ให้แก่บคุคลภำยนอกทัง้หมด 
แต่ UNI ยงัคงใช้สถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทฯ และยงัต้องพึ่งพำบริษัทฯ ในด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำร
บริหำรจดักำรด้ำนบญัชีและกำรเงิน อยำ่งไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI ได้หยดุกำรประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยดุกำรประกอบ
ธุรกิจกบักรมสรรพำกรตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม ปี 2555  และอยูร่ะหวำ่งกำรรอช ำระบญัชี ดงันัน้ บริษัทฯ ที่ยงัคงประกอบธุรกิจอยูใ่น
ปัจจบุนัจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั เพียงแหง่เดียว 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศได้ทัง้
แบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเป็นตวัแทนในกำร
ออกสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำ นอกจำกกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจรับจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยงัได้
มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกเพื่อสร้ำงควำมตอ่เนื่องในกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำโดยเร่ิมต้น
ที่เส้นทำงในภำคใต้ และขยำยไปในเส้นทำงภำคตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

ต่อมำได้มีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท(มหำชน) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำม
มัน่คงมำกว่ำ 20 ปี โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 587.65 ล้ำนหุ้น โดยเป็นทุนจด
ทะเบียนที่ช ำระแล้ว 113.53  ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสำมญั 454.15 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุม่บริษัท”) รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 10 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก , ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำร
จัดส่งสินค้ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนส่งสินค้ำแบบจำกประตูสู่ประต ู(Door to 
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Door), กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สนิค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้คอนเทน
เนอร์ และกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก, ตวัแทนขนสง่ทำงเรือ และ บริษัทยอ่ยที่ท ำธุรกิจอื่น ๆ  1 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจผลติน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ไปถือหุ้น ทัง้สิน้ 12 บริษัท 
มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) (“บริษัทยอ่ย”): บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.1 NCL International Logistics USA Inc.  : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd.  : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.  : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.4 LG Container Line Pte. Ltd.    : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.    : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia  : NCL(S) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 

3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 
5. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั                   (“บริษัทยอ่ย”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.80 
6. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั                       (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์กำรเดินงำนของบริษัท รวมถึงมีกำร
พิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี เพื่อให้มีควำมคลอบคลมุ ชดัเจน บ่งบอกถึงทิศทำง เป้ำหมำย และ สะท้อน
ถึงตวัตนของบริษัท รวมถึงทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจที่เคลือ่นไป 

วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทศัน์ในกำรเป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร มำตรฐำนสำกล โดยจะเป็น
ทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ
และให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พร้อมทัง้สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำและส ำนักงำนต่ำงประเทศที่มี
ประสทิธิภำพ 
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เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ คือกำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทนุด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำง
ควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำให้มำกที่สดุ  

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำรได้อย่ำง
ครอบคลมุตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีขนส่งที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำรให้ลกูค้ำสำมำรถ
ขนสง่ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำภำยใต้ต้นทนุที่ต ่ำที่สดุ โดยใช้วิธีกำรขยำยส ำนกังำนสำขำของตวัเองในประเทศเปำ้หมำย
และท ำงำนร่วมกับพนัธมิตรที่มีประสิทธิภำพในต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงใน
ประเทศตำ่ง ๆ ได้ทัว่โลก 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2561  

 กมุภำพนัธ์ - เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จ ำนวน 1.26 ล้ำนเหรียญดอลลำ่สหรัฐ เพื่อ
ขยำยกิจกำรในตำ่งประเทศ ในระหวำ่งปีบริษัทฯ ได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 420,000 
เหรียญดอลล่ำสหรัฐ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1 ล้ำนเหรียญดอลล่ำสิงคโปร์ เป็น
จ ำนวน 1.57 ล้ำนเหรียญดอลล่ำสิงคโปร์ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ 28 ธันวำคม 
2561  

- บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด จำกคุณธงชัย ปำมิ (ผู้ ถือหุ้น) 
จ ำนวน 3,340 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1,500 บำท รวมมลูค่ำ 5,010,000 บำท วตัถปุระสงค์เพื่อ
บริษัทจะได้มีอ ำนำจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบนับริษัทถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 44.45    
จะเปลี่ยนเป็นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.80 โดยมีแหลง่เงินทนุจำกเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทซึ่งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด ทัง้นีค้ณะกรรมำกรบริษัทได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำจ่ำยซือ้แล้วโดยค ำนึงถึงปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยำ่งถ่ี
ถ้วน 
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัท
ย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) จด
ทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100,000 เหรียญดอลลำ่
สหรัฐ เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศและเพิ่มแหล่งรำยได้ให้กับบริษัทฯ และเมื่อ
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วันที่ 19 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL 
International Logistics USA INC. จ ำนวน 30,000 เหรียญดอลลำ่สหรัฐ จำกเงินลงทนุเดมิ
จ ำนวน 100,000 เหรียญดอลล่ำสหรัฐ เป็นจ ำนวน 130,000 เหรียญดอลล่ำสหรัฐ               
ซึ่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 8 ตุลำคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกกิจกำรบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งด ำเนินธุรกิจให้เช่ำตู้ คอนเทนเนอร์ เนื่องจำก Buss Capital Fund 
Singapore ซึ่งเป็นผู้ ให้กำรสนบัสนนุเงินทนุเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สำมำรถสนบัสนุน
เงินทนุในกำรด ำเนินธุรกิจให้กับ Legacy ต่อไปได้ เนื่องจำกกองทนุดงักลำ่วประสบภำวะ
ล้มละลำย จึงท ำให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจและขยำยกิจกำร ซึ่ง
อำจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจและเกิดภำวะขำดทุนสะสมเพิ่มขึน้ใน
อนำคต 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียน จดัตัง้ 
Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ 
(freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 มีทนุเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 3,46,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.          
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

 กรกฎำคม -  บริษัทฯ มีมติอนมุตัิออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหมข่อง
บริษัทรุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวนไม่เกิน 65,000,000  หนว่ย 
โดยไม่คิดมลูค่ำในอตัรำส่วนเท่ำกบั 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มี
เศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วย ให้ปัดทิง้) โดยก ำหนดรำคำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกับ 2.40 บำท ต่อ 1 หุ้น  โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 16 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย 

- บริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 26,000,000 บำท จำกเดิม 
120,913,184.50 บำท เป็น 146,913,184.50 โดยกำรออกหุ้นใหม่สำมัญใหม่จ ำนวนไม่
เกิน 104,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหมข่องบริษัท รุ่นท่ี 3 (“NCL-W3”) 
 

- เมื่อวนัที่ 20 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 51 ตรำประทบัของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกำรประกอบธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ คือกำรให้บริกำรจัดส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล ทำงบริษัทฯ จึงเห็นควร
เปลี่ยนแปลงสญัลกัษณ์และตรำประทบัของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจดจ ำของ
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ลกูค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ และสนบัสนุนกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทโดยให้ใช้
ตรำประทบัใหมแ่ละข้อควำมใหมด่งันี ้

                                         

 
 
 
 

- บริษัทฯ จ ำหนำ่ยเงินลงทนุใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ โดยมี
หุ้ นสำมัญ 140,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 
140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งของ Legend Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทที่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ และเมื่อวนัที่ 21 กันยำยน 2561 ซึ่งเป็นวนัที่จด
ทะเบียนโอนหุ้นเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุกำร
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ นบัตัง้แตว่นัทีดงักลำ่ว  
 

- บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทย่อยจำก บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
เป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว   
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียน จดัตัง้ 
LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 
2561 เพื่อเป็นส ำนกังำนตวักำร (Principal) และแตง่ตัง้ให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตวัแทน 
(Agent) เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) 
ด้วยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรียญสงิคโปร์ (ทนุช ำระแล้ว 10,000 เหรียญสงิคโปร์) 
โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุใน PT.NCL 
Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่ำนกำรท ำ
สญัญำเงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 60,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเทียบเท่ำสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดท ำ 
Business cooperation agreement เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเข้ำควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ
และบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้เข้ำควบคมุและ
สัง่กำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทนบันบัตัง้แต่
วนัท่ีท ำสญัญำและถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว 
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 สงิหำคม  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุใน NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศเวียดนำม โดยผ่ำน
กำรท ำสญัญำเงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 100,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเทียบเท่ำสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ
จดัท ำ Business cooperation agreement เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำควบคมุกำรด ำเนิน
ธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้เข้ำควบคมุ
และสัง่กำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทนบันบัตัง้แต่
วนัท่ีท ำสญัญำและถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว 

 พฤศจิกำยน  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียน จดัตัง้ 
Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกำยน 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ (freight 
forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ยงั
มิได้มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรและยงัไม่มีทนุเรียกช ำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

ปี 2560      

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ได้เข้ำเพิ่มทุนในบริษัทย่อย  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 300,000 
หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 SGD มลูคำ่รวม 300,000 SGD โดยเพิ่มขึน้จำก 700,000 หุ้น 
มูลค่ำ 700,000 SGD เป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ 1,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 100  

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ได้เข้ำเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด จ ำนวน 17,780 หุ้น 
มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท มลูค่ำรวม 17.78 ล้ำนบำท และมีผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้
เข้ำร่วมเพิ่มทนุด้วย โดยเพิ่มขึน้จำก 18,000 หุ้น มลูคำ่ 18 ล้ำนบำท เป็น 40,000 หุ้น มลูคำ่  
40 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 

 มิถนุำยน -  บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่น
ที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 6.6 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมจ ำนวน
ไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย  
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- ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 140 ล้ำนบำท เป็น 157.5 ล้ำนบำท โดยออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 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 ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตำมเง่ือนไข

กำรปรับสิทธิ จ ำนวน 5,350,000 หุ้น  โดยมีอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่คือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิจำก 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1.04 หุ้น และปรับรำคำกำรใช้สทิธิจำก 4 บำท ตอ่หุ้นสำมญั เป็น 
รำคำ 3.848 บำท ตอ่หุ้นสำมญั 

 สงิหำคม - บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงกำรรับขนส่งกระจำยสินค้ำไปให้กับที่ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วย
รถพิกอปั โดยอำศยัควำมช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจดัระบบกำรขนสง่สินค้ำของบริษัทฯและ
สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯให้เติบโตได้ใน
อนำคต อีกทัง้เป็นโอกำสเพิ่มรำยได้ให้กบับริษัทอีกด้วย 

 สงิหำคม - บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”) บริษัทร่วม ได้ลดทนุจดทะเบียนจำก
เดิม 290 ล้ำนบำท เป็น 168.74 ล้ำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น จ ำนวน 12,125,720 หุ้น 
มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 121,257,200 บำท ซึ่งไม่สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน
ของ SSK โดยเป็นกำรลดทุนของคุณวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ ทัง้จ ำนวน ซึ่งส่งผลให้สญัญำ
ร่วมทุนสิน้สุดลง และเป็นผลให้บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนที่เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 43.84 เป็น 
75.35 ของทนุจดทะเบียนใหม ่* 

* รำยละเอียดเพิ่มเติม : ข่ำวแจ้งตลำดหลักทรัพย์ “ที่ NCL-M 23/60 วันที่ 16 สิงหำคม 2560 เร่ืองแจ้ง
รำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด (มหำชน) และที่มำของกำรคืน
ทนุเฉพำะคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ์ (เพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)” 

 กนัยำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัทร่วม” หรือ 
“ZIM”) ซึ่งเป็นสำยเดินเรือประเทศอิสรำเอล เพื่อจัดตัง้ บริษัท ซิม(ไทยแลนด์) จ ำกัด เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงทะเลโดยตู้คอนเทนเนอร์ให้ ZIM และเพื่อขยำยฐำน
ธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศและเพิ่มแหลง่รำยได้ให้กบับริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน 2560 โดย
ทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ทัง้นีก้ำรถือหุ้นร้อยละ 51 
จะถือว่ำเป็นบริษัทย่อย ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  2535 
แต่กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมแม้บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 51 ก็ตำม แต่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ
บริษัทดงักลำ่ว จะถือวำ่เป็นเพียงบริษัทร่วมเทำ่นัน้ 



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       8 

ปี 2559      

 มกรำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ 
“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 
ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก และเมื่อวันที่ 13 
พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนุมตัิให้ขำยทรัพย์สิน หัวลำก 
จ ำนวน 65 หวั และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ให้แก่ SSK ตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำร
ลงทนุคิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท 

- และในเดือนมิถนุำยน ได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนใน SSK จ ำนวน 289 ล้ำนบำท จำกเดิม
ที่มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท รวมเป็น 290 ล้ำนบำท  

 มีนำคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตัง้ 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“บริษัทยอ่ย”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ เมื่อ
วนัที่ 11 มีนำคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สินค้ำ 
(SOC) และให้บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลโดยเป็น
เจ้ำของตู้คอนเทอนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตัง้จำกต่ำงประเทศในกำรน ำเข้ำและ
สง่ออกสนิค้ำไปยงัตำ่งประเทศ 

 มิถนุำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตัง้ 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทยอ่ย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตัง้อยู่
ที่ประเทศสงิคโปร์ เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุำยน 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลำร์
สิงคโปร์ เพื่อท ำธรุกิจให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศและครบ
วงจรมำกขึน้รวมทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งในธุรกิจให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  

 กนัยำยน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบับริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) 
โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญั เป็นเงิน 8 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 2559 สดัส่วนกำรถือ
หุ้นร้อยละ 44.44 ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย
กำรลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำจะสำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนำคต 
อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่คง และ
ตอ่เนื่องในอนำคต 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถอืหุ้นดังนี ้

 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) รวมทัง้สิน้จ ำนวน 10 บริษัท 
ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่แก่ลกูค้ำทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึง่ครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สนิค้ำแบบเตม็ตู้
คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนส่งสินค้ำแบบจำกประตูสู่ประต ู(Door to Door), กำรด ำเนินกำร
ด้ำนพิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรให้บริกำรจดัหำตู้ขนสง่สินค้ำ (SOC), ให้บริกำรเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ และกำรขนส่ง
สินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก, ตวัแทนขนสง่ทำงเรือ และ บริษัทย่อยที่ท ำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำ
ล้ำงไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทยอ่ยไปถือหุ้น ทัง้สิน้ 12 บริษัท มีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำร
ระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร  (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่  11 
พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกำรด้วยควำมมั่นคงมำกว่ำ 20 ปี โดยฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้ำนบำท 
แบง่เป็นหุ้นสำมญั 587.65 ล้ำนหุ้น โดยเป็นทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 113.53  ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสำมญั 454.15 
ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 
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2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)  

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลลำ่ร์สงิคโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1 ล้ำนเหรียญดอล
ลำ่ร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) และเมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 2561 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลลำ่ร์สงิคโปร์ โดยปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 23 กมุภำพนัธ์ 2561 
เพ่ือบริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศ (Freight Forwarder) ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100,000 เหรียญดอลลำ่ห์สหรัฐ 
และในวันที่ 8 ตุลำคม 2561 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
130,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 
เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน              
(ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีทนุเรียกช ำระแล้ว 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อ
บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่ สินค้ำระหวำ่งประเทศ (freight forwarder) ด้วยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 ยังมิได้มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรและยงัไม่มีทนุเรียกช ำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 27 กรกฎำคม 2561 เพื่อบริกำร
บริหำรและจดักำรขนสง่ สินค้ำระหวำ่งประเทศ (freight forwarder) ด้วยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (ทนุช ำระ
แล้ว 10,000 เหรียญสิงคโปร์) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.  เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศเวียดนำม ได้จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 17 กรกฎำคม 
2561 และในเดือนสิงหำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้ำลงทุนโดยผ่ำนกำรท ำสัญญำเงินกู้ แปลงสภำพ 
(Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ และจดัท ำ Business cooperation agreement 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้เข้ำ
ควบคุมและสัง่กำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทนับนับตัง้แต่วนัที่ท ำสญัญำ โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย ได้จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 
และในวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้ำลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดย
ผ่ำนกำรท ำสญัญำเงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ และจดัท ำ 
Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและ
ทำงอ้อมของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ได้เข้ำควบคมุและสัง่กำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัท
นบันบัตัง้แตว่นัที่ท ำสญัญำโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 
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3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จ ากัด (“LG TH”) 
บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จ ำกดั (“LG TH”) (เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั) โดยบริษัทฯ 

ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มีนำคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 
1 ล้ำนบำท และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุเป็น 10 ล้ำนบำท เพื่อให้บริกำรขนสง่สินค้ำระหว่ำงประเทศ 
โดยกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเล โดยเป็นเจ้ำของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตวัแทนแตง่ตัง้จำกตำ่งประเทศ ในกำรน ำเข้ำและสง่ออก
สนิค้ำไปยงัตำ่งประเทศ ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 60  

 
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“SSK”) 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 มกรำคม 2559 เร่ิมต้นด้วยทนุจดทะเบยีน 
1 ล้ำนบำท ในเดือนมิถนุำยน 2559 ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 290 ล้ำนบำท และเมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 ได้ปรับ
โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดย ณ ปัจจุบนัทนุจดทะเบียนจ ำนวน 168,742,800 บำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรขนสง่สินค้ำในประเทศ 
ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 

 
5. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด (“GWM”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท 
จำกนัน้เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุ โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญั เป็นเงิน 8 ล้ำนบำท และเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 
2560 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ล้ำนบำท  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผลิต
น ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บริษัทฯ เลง็เห็นวำ่จะสำมำรถสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
อนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง สง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่คง และตอ่เนื่องในอนำคต ปัจจบุนับริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.80  

 
6. 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 ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“บริษัทร่วม”) ประกอบธุรกิจ
โดยเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้ำทำงเรือให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่ได้แก่ คณุกิตติ พวัถำวรสกุล 
จะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่วจึงได้ท ำสญัญำกบับริษัทฯ วำ่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั
บริษัทฯ ซึง่ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและให้บริกำรขนสง่ในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัท
ฯ ในอนำคต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในบริษัทฯ หรือห้ำงหุ้นสว่น
สำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุใน
กิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ไม่ว่ำจะท ำ
เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหำกผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวในอนำคต จะพิจำรณำให้บริษัทฯ เป็นผู้
ประกอบกิจกำรนัน้ ๆ ซึ่งสัญญำนีม้ีผลผูกพันจนกว่ำคุณกิตติ พัวถำวรสกุล  รวมถึงผู้ ที่ เ ก่ียวข้องตำมนิยำมของประกำศ
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้วของบริษัทฯ 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 อนัเป็นกำร
แขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในบริษัท หรือห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นแบบ
ไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรือรับจ้ำงหรือเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุใน
กิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย(ถ้ำมี)  

: ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ รับทรำบว่ำ ข้อสัญญำนี ม้ี ผลผูกพันรวมถึ งบุคคลที่ เ ก่ียว ข้องตำมประกำศ      
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

:   หำกผู้ ถือหุ้นใหญ่กระท ำผิดหรือไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดใด ๆ ซึ่งท ำให้บริษัทฯได้รับควำมเสียหำย
หรือเสียโอกำสทำงธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นใหญ่จะต้องช ำระคำ่ปรับให้แก่บริษัทฯในอตัรำ 100,000 บำทตอ่วนั 
หำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้มีมลูค่ำสงูกวำ่ 100,000 บำท ให้บริษัทฯโดยกรรมกำรอิสระสำมำรถเป็น
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ด ำเนินกำรเรียกร้องคำ่เสยีหำยเพิ่มเติมตำมกฎหมำยได้ 

: สญัญำมีผลบงัคบัใช้นบัจำกวนัที่ท ำสญัญำ จนกว่ำผู้ ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องจะถือหุ้นรวมกัน
ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งเป็น
ผู้บริหำรหรือกรรมกำรบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไต
เทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับใช้ในหนว่ยไตเทียม โดยโครงสร้ำงรำยได้ของกลุม่บริษัทแบง่ตำมลกัษณะกำร
ให้บริกำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุม่บริษัทได้ดงันี ้

รายได้ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.รายได้จากการให้บริการ       

1.1   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.1  ทำงเรือ 897.08 88.71 891.75 90.20 966.05 79.16 

1.1.2  ทำงอำกำศ 14.13 1.40 23.06 2.33 25.51 2.09 

1.1.3 บริกำรอ่ืน ๆ 0.07 0.01 0.07 0.01 0.05 0.01 

รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 911.28 90.12 914.88 92.54 991.61 81.26 

1.2  การขนส่งในประเทศ 1) 74.33 7.35 61.17 6.19 127.30 10.43 

รวมรายได้จากการให้บริการ 985.61 97.47 976.05 98.73 1,118.91 91.69 

2. รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์2) - - - - 84.66 6.94 

รายได้อื่น3) 25.62 2.53 12.54 1.27 16.75 1.37 

รายได้รวม 1,011.23 100 988.59 100 1,220.32 100 

 
หมำยเหต ุ  1) รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ไมมี่ เน่ืองจำกโอนย้ำยไปอยูภ่ำยใต้กำร        

ด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ SSK)  ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 รำยได้จำก
กำรขนสง่ในประเทศ รวมกำรด ำเนินงำนขนส่งโดยรถหวัลำก-หำงลำก ของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ดงักลำ่ว รำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศตัง้แต่เดือนกันยำยน 2560 มีรำยได้จำกกำรขนส่งใน
ประเทศด้วยรถขนสง่ขนำดเล็ก ส ำหรับใช้ในโครงกำรรับขนสง่กระจำยสินค้ำภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

                  2) รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์เกิดจำกบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม  
  2561 

               3) รำยได้อ่ืนได้แก่ ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน, ดอกเบีย้รับ และรำยได้คำ่เชำ่ เป็นต้น  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ 

1. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ กำรวำงแผน กำรจดักำร รวมถึงกำร
เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลกูค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กระบวนกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสูจ่ดุหมำย
ปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่สัน้ท่ีสดุและด้วยต้นทนุท่ีต ่ำที่สดุ  

กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรให้บริกำร
ขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรให้บริกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ กำรเป็นผู้บริหำรจดักำรให้เกิดกำรเคลือ่นย้ำยสินค้ำจำกจดุขนถ่ำย
สนิค้ำเพื่อสง่ออกจำกประเทศไทยไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่ง ๆ กวำ่ 180 ประเทศซึง่ครอบคลมุทกุเส้นทำง
กำรค้ำหลกัทัว่โลก และกำรเป็นผู้บริหำรจดักำรกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำจำกประเทศตำ่ง ๆ มำสูจ่ดุขนถ่ำยสนิค้ำเข้ำประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรขนส่ง
ประเภทที่ไม่มีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน รวมทัง้ตู้ คอนเทนเนอร์จำก
ผู้ประกอบกำรขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสำยกำรบินเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทยังได้มีกำร
ประสำนงำนกับพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกท่ำเรือหรือสนำมบินใน
ต่ำงประเทศไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นัน้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักลำ่ว
นบัเป็นรำยได้หลกัของกลุม่บริษัท โดยปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่ง
ประเทศเท่ำกบั 914.88 ล้ำนบำท และ 991.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 92.54 และร้อยละ 81.26 
ของรำยได้รวมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ได้ดงันี ้  

1.1.1 กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงทะเล : ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงทะเลครอบคลมุ
ทัง้ 5 ทวีป ได้แก่  ยโุรป, อเมริกำ, เอเชีย, ออสเตรเลยี และแอฟริกำ ซึง่ครอบคลมุทำ่เรือหลกัของเขตกำรค้ำส ำคญั
ในกลุม่ประเทศตำ่ง ๆ ได้อยำ่งครบถ้วนรวมกวำ่ 180 แหง่ ส ำหรับกำรขนสง่สนิค้ำทำงทะเลสำมำรถแบง่ได้เป็น 3 
ประเภทคือ 

 กำรขนสง่แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรับลกูค้ำที่มีปริมำณสินค้ำที่
มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้  เพื่อบรรจุสินค้ำของลกูค้ำนัน้ ๆ เพียงรำยเดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องไป
ร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กบัลกูค้ำรำยอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ขนำดต่ำง ๆ ที่
เหมำะสม, จัดหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำร
ศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำ  

 กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรับกลุ่มลกูค้ำที่มี
สินค้ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะ
ให้บริกำรรับสนิค้ำจำกลกูค้ำแต่ละรำยมำรวมกนัและจดัสรรพืน้ท่ีในกำรบรรจเุข้ำตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะค ำนวณพืน้ที่และจัดวำงสินค้ำให้เหมำะสมกับลกัษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของ
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ลกูค้ำแต่ละรำย เพื่อให้สินค้ำของลกูค้ำแต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกนัสำมำรถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์
เดียวกนัได้อย่ำงปลอดภยั, สง่ได้ตำมก ำหนด และอยู่ภำยใต้ต้นทนุที่ดีที่สดุส ำหรับลกูค้ำแต่ละรำย ทัง้นี ้
เนื่องจำกลกูค้ำสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรที่อยูใ่นธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่สินค้ำเช่นเดียวกบั
กลุม่บริษัท จึงสำมำรถด ำเนินกำรเร่ืองเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรได้เอง 

 กำรให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สนิค้ำ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทำงกลุม่บริษัท
จะให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ให้กบัลกูค้ำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรบรรจสุินค้ำของตนเองโดยไมต้่อง
รอตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยเรือ และในบำงสำยเรือที่ไมม่ีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริกำรลกูค้ำ กลุม่บริษัทจะเข้ำ
ไปจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้บริกำรตู้คอนเทนเนอร์ในกำรบรรจสุนิค้ำ  

 กำรให้บริกำรให้เช่ำตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สินค้ำ โดยทำงกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้
ลกูค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บริษัทเช่ำตอ่  

1.1.2 กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลำในกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนสง่ทำงทะเล แต่มีต้นทนุที่สงูกว่ำจึงเหมำะส ำหรับกำร
ขนสง่สินค้ำที่มีอำยใุนกำรเก็บรักษำสัน้หรือต้องกำรรักษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและผลไม้ รวมทัง้สินค้ำที่ต้ องกำร
ควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งซึ่งมีน ำ้หนักและปริมำณไม่มำกนัก เช่น เอกสำรและสิ่งตีพิมพ์ต่ำง ๆ ส ำหรับกำร
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ต้องกำรบริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศนี ้กลุม่บริษัทจะให้บริกำรจดัหำสำยกำรบิน
ตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร, จัดกำรด้ำนเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำร
ออกสินค้ำให้แก่ลกูค้ำ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสำมำรถให้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงอำกำศรวมแล้วกว่ำ 180 ประเทศ
เช่นเดียวกนั     

1.1.3 บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรเป็น
ตัวแทนในกำรออกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องอำศัยผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนพิธีกำร
ศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเข้ำ-สง่ออก เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องในแต่
ละประเทศได้อยำ่งถกูต้องและสำมำรถรับหรือสง่สนิค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ  

 
 
  

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีส ำนกังำนท่ีให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ได้แก่ ที่ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ ใน
กรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำที่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ   

ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ 
เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิค์โปร์ ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ โดยมีเปำ้หมำย
หลกัคือ ทวีปอเมริกำ ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป  

 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอยำ่งหน้ำจอระบบ Log Freight 
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ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ เพื่อจดัตัง้บริษัท
ยอ่ย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เพื่อให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศและให้บริกำรจดัหำตู้ เปลำ่ให้
ลกูค้ำ ตอ่มำในระหวำ่งปี 2561 บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั 
เนื่องจำกมีกำรเปลีย่นแปลงผู้ ร่วมลงทนุ แต่บริษัทฯ ยงัคงรักษำสดัสว่นกำรลงทนุ และบริษัทยงัคงด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ  

ในปลำยปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิค์โปร์ เพื่อ
ให้บริกำรให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ และได้จ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทดงักลำ่วทัง้จ ำนวนในรำคำทนุให้กบัผู้ ถือหุ้ นรำยหนึง่ของบริษัท 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลำงปี 2561 

ในปลำยปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในบริษัท ซมิ (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสำยกำรเดินเรือประเทศ
อิสรำเอล ขนสง่สนิค้ำโดยตู้คอนเทนเนอร์ทำงทะเล 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ได้ด ำเนินกำรจดัตัง้ 
NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ 
Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์, และเข้ำลงทนุใน PT. 
NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยำยฐำนรำยได้ในกำรให้บริกำร
จดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส ำนกังำน ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ 

 
1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เร่ิมให้บริกำรขนสง่สินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกในปี 

2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่ใช้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศกบับริษัทฯ อยู่แล้ว และ
ยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในด้ำนกำรบริกำรจดักำรระบบขนสง่ของบริษัทฯ  เพื่อให้บริกำรแก่
กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกอีกด้วย ณ สิน้ปี 2558 
บริษัทฯ มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงรถส ำหรับตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขนสินค้ำจ ำนวน 98 หำง โดย
หำงลำกของบริษัทมีทัง้แบบก้ำงปลำซึ่งออกแบบมำส ำหรับใช้วำงตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพืน้เรียบที่สำมำรถใช้วำงตู้
คอนเทนเนอร์หรือวำงสินค้ำโดยตรงบนหำงลำก  กำรให้บริกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศของบริษัทฯ นีม้ีเส้นทำง
ให้บริกำรจำกโรงงำนผู้ผลิตสินค้ำไปยงัจุดขนถ่ำยสินค้ำเพื่อเตรียมสง่ออกจำกประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินค้ำในกำร
น ำเข้ำจำกตำ่งประเทศมำสูโ่รงงำนหรือจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไป
ยงัจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูค้ำต้องกำร โดยบริษัทมีจดุให้บริกำรรับขนสง่สนิค้ำในประเทศ ดงันี ้

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตัง้อยูท่ี่อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี มีกำรให้บริกำรกำรขนสง่ทัง้ระยะทำงใกล้
และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกล้จะใช้เวลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วันได้แก่ กำรรับสินค้ำจำก
โรงงำนใน จ.สรุำษฎร์ธำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟในเขตจังหวดัเดียวกัน หรือน ำไปส่งที่
ทำ่เรือในเขตภำคใต้ เช่น ทำ่เรือภเูก็ต ส ำหรับกำรขนสง่ระยะทำงไกลจะใช้เวลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ได้แก่ 
กำรขนส่งสินค้ำจำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎร์ธำนีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้ำจำกจังหวัด
ปลำยทำงหรือบริเวณใกล้เคียงกลบัมำสง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้ 

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยูท่ี่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำง
ใกล้ ได้แก่ กำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ไปรับสินค้ำที่โรงงำนในเขตแหลมฉบงั และน ำสินค้ำจำกโรงงำนมำสง่ที่
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ทำ่เรือแหลมฉบงั ทำ่เรือคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตู้คอนเทนเนอร์เปลำ่ไปรับสินค้ำในจงัหวดั
แถบภำคกลำงและภำคตะวนัออกแล้วน ำสนิค้ำกลบัมำสง่ที่ทำ่เรือแหลมฉบงั และทำ่เรือคลองเตย 
  

 
 

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตดัสินใจแยกธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศ โดยร่วมจดัตัง้กิจกำรร่วมค้ำกบับคุคลภำยนอกซึง่มี
ศกัยภำพสงู และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจขนสง่เป็นอยำ่งดี เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ยำวนำน และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำรำย
ใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทท่ีจดัตัง้ใหม่ช่ือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัทฯ 
ใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สนิคือ รถบรรทกุหวัลำกและหำงพว่ง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำดงักลำ่ว
เพื่อลดภำระด้ำนคำ่ใช้จ่ำยทัง้ด้ำนต้นทนุ และคำ่เสือ่มรำคำของบริษัทฯ และเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุ สง่เสริม
ให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มัน่คง และตอ่เนื่องในอนำคต และเพิ่มจดุให้บริกำรขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ที่อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกล้และระยะทำงไกล 

 
*ปัจจบุนัจดุบริกำรเหลือเพียงจดุบริกำรสรุำษฎร์ธำนี และจดุบริกำรสระบรีุ ซึง่โอนย้ำยไปอยูภ่ำยใต้กำรด ำเนินงำนของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั แล้ว 

 

กำรด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใต้กำรร่วมทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท ำให้
ยอดขำยงำนปูน หรือกำรใช้รถปูน ไม่เพียงพอกบัค่ำใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตดัสินใจขำยรถปูนเพื่อลดผลขำดทุนี่จะเกิดขึน้
ตอ่ไปและยกเลกิกำรร่วมทนุดงักลำ่วในเดือนสงิหำคม 2560 โดย 

 ขำยสนิทรัพย์สว่นหวัลำก – หำงพว่ง ส ำหรับขนปนู จ ำนวน หวัลำกจ ำนวน 48 หวั หำงพว่งจ ำนวน 55 หำง ให้ผู้ ร่วม
ทนุอีกฝ่ำย ในรำคำตำมบญัชี ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ SSK  เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำคำตำมบญัชีแล้วมี
มลูคำ่สงูกวำ่รำคำตลำด (อ้ำงอิงรำคำตลำดรถปนูมือสอง โดยเปรียบเทียบประเภทและอำยทุี่ใกล้เคียงกนั  ณ วนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2560)  

 คืนทนุโดยกำรลดทนุให้ผู้ ร่วมทนุอีกฝ่ำย จ ำนวน 12,125,720 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท (เป็นรำคำ par ที่ก ำหนดไว้
ตัง้แต่เร่ิมต้น) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บำทพร้อมทัง้รับผลขำดทุนสะสมของเงินลงทุนดงักล่ำว ตัง้แต่เร่ิม
กิจกำร จนถึง 31 พฤษภำคม 2560 ตำมสดัสว่นกำรลงทนุ เป็นจ ำนวน 17,430,400.84 บำท โดยคิดจำกมลูคำ่ตำม
สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560  

 

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหน้ำจอ GPS 
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วตัถปุระสงค์กำรลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนกำรลดทนุ SSK บริหำรตำมข้อก ำหนดตำม
สดัสว่นกำรร่วมทนุโดยทัง้ 2 ฝ่ำย ต้องร่วมกนับริหำร และมีอ ำนำจเทำ่ ๆ  กนั และหลงัจำกกำรลดทุน NCL จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ
บริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะส่งผลให้กำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตัวมำกขึน้ และเพื่อลดภำระต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูน
ประมำณ 0.78 ล้ำนบำทต่อเดือนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำนประมำณ 2 ล้ำนบำท ต่อเดือน โดยภำยหลงักำรลดทนุไม่
สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรัพย์สินท่ีเหลือของบริษัท ฯ เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพว่งมำกวำ่ 20 ปี ซึง่ฝ่ำยบริหำร
มีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มีควำมต้องกำรกำรขนสง่ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำร
ปรับตวัที่ดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำกขึน้อีกด้วย 

 
กำรขนสง่ในประเทศของกลุม่บริษัทฯ นอกจำกจะมีกำรขนสง่โดยรถหวัลำกและหำงพว่งภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

SSK แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใช้รับขนสง่กระจำยสินค้ำต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำร
ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุ่มลกูค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำม
ช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจดักำรระบบกำรขนสง่สินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำ
ของบริษัทฯให้เติบโตได้ โดย ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้ระยะใกล้และระยะไกล 

 

                
 

                                                                              ตวัอยำ่งภำพรถกระบะพิกอปั 
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สรุปทางเลอืกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL 
 

 

 
2. ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจัดจ าหน่ายคุรุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม 
 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และและจดัจ ำหน่ำยครุุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์
ส ำหรับใช้ในหนว่ยไตเทียม ของกลุม่บริษัทฯ อยูภ่ำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั (“GWM”) ซึง่จดัตัง้
ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2559 โดยบริษัท ฯ ลงทนุใน GWM สดัสว่นร้อยละ 44.44 ซึง่มีสถำนะเป็นบริษัทร่วม ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 
มีนำคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นใน GWM เพิ่มจำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งท ำให้บริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 52.80 
โดยมีผลท ำให้ GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัดงักลำ่ว ผลกำรด ำเนินงำนตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2561 
ถึง 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำล้ำงไตซึง่รวมในงบกำรเงินรวมของบริษัท เท่ำกบั 84.66  
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 6.94 ของรำยได้รวมปี 2561 

กำรฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis) เป็นกำรบ ำบดัทดแทนไตที่ได้รับควำมนิยมสงูสดุในประเทศไทย 
ข้อมลูกำรลงทะเบียนบ ำบดัทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 
2553 พบวำ่ มีผู้ ป่วยที่รับกำรฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม (prevalence case) อยูป่ระมำณ 30,835 รำย หรือคิดเป็น 482.6 
รำยต่อล้ำนประชำกร และมีจ ำนวนผู้ ป่วยเพิ่ม ขึน้แต่ละปี ( incidence case) ประมำณ 6,244 รำย หรือ 97.73 รำยต่อล้ำน
ประชำกร เนื่องจำกผู้ ป่วยโรคไตมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ทกุปี กำรขยำยตวัของศนูย์ไตเทียมจึงเพิ่มขึน้ด้วย ท ำให้มีควำมต้องกำร
ใช้น ำ้ยำส ำหรับฟอกเลือดมำกขึน้ ทำงบริษัทเล็งเห็นถึงควำมต้องกำรกำรใช้น ำ้ยำฟอกเลือดและกำรขยำยตวัของศูนย์ไต
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เทียมที่เพิ่มขึน้ จึงลงทนุร่วมกบัผู้ที่เช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 20 ปี ในด้ำนเทคนิคของเคร่ืองไตเทียม กำร
ผลิตน ำ้ยำฟอกเลือด และระบบน ำ้บริสทุธ์ิท่ีใช้ในหน่วยไตเทียมและโรงงำนผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม เพื่อเปิด
กิจกำรโรงงำนผลิตน ำ้ยำส ำหรับผู้ ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม และได้น ำเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่เป็นระบบอตัโนมตัิใน
กำรผลติและใช้ระบบ Programmable Logic Controller (PLC) มำใช้ควบคมุขบวนกำรผลติทัง้หมดเพื่อให้ผลติภณัฑ์เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และให้เป็นไปตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัท โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ โรงพยำบำล
ภำครัฐและเอกชน รวมถึงศนูย์ไตเทียมเอกชนทัว่ไป  โรงงำนตัง้อยูท่ี่เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 ซึง่ได้รับมำตรฐำนโรงงำนอตุสำหกรรม, มำตรฐำนกำรผลติน ำ้ยำฟอกเลอืดด้วยเคร่ือง
ไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มำตรฐำนกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
เคร่ืองมือแพทย์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ทัง้นีบ้ริษัท มีปริมำณกำรผลติปกติอยูท่ี่ประมำณ 100,000 แกลลอนตอ่เดือน  
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2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดการขนส่ง มีดังนี ้

การมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ และมุ่งม่ันในการให้บริการ 

กำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ   ตำ่ง ๆ ที่บงัคบั
ใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมีข้อบงัคบัที่แตกต่ำงกัน ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงได้จดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศไว้คอยให้บริกำรแก่ลกูค้ำ
โดยมีพนกังำนท่ีได้รับใบอนญุำตเพื่อเป็นผู้ช ำนำญกำรศลุกำกรประจ ำบริษัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำน
ในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อจะได้น ำไปปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศลุกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้เพื่อให้ลกูค้ำของบริษัทฯ มัน่ใจได้ว่ำ จะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถกูต้องและสำมำรถรับ
หรือสง่สนิค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยในภำยหลงั 

นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยดงักล่ำวแล้ว พนกังำนของบริษัทฯยงัเป็นผู้ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยกุำรท ำงำนเฉลี่ยในบริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี จึง
สำมำรถให้ค ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงได้ เช่น กำรแนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปริมำณ
กำรสง่ออกน้อย หรือกำรจดัเรียงสนิค้ำจำกลกูค้ำหลำย ๆ รำยให้อยูใ่นตู้คอนเทนเนอร์เดียวกนัอยำ่งเหมำะสมโดยใช้พืน้ที่
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึง่จะเป็นกำรช่วยลดต้นทนุกำรขนสง่ให้แก่ลกูค้ำได้ เป็นต้น 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสริมและพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรู้ควำมช ำนำญในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบแล้ว กลุม่บริษัทยงั
มุ่งเน้นกำรปลกูฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนให้แก่พนกังำนว่ำ จะต้องมีควำมมุ่งมัน่และจริงใจตอ่กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ  ซึ่ง
บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่ แนวทำงกำรท ำงำนดงักลำ่วนบัเป็นปัจจยัส ำคญัที่ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้อยำ่งมี
ประสทิธิภำพและสำมำรถสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีแก่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทเสมอมำ  

การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ 

กลุม่บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกต้นทนุด้ำนโลจิ
สติกส์นัน้นับเป็นต้นทุนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของลูกค้ำ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำขัน้ตอนกำรให้บริกำรให้มี
ประสทิธิภำพสงูสดุอยำ่งต่อเนื่อง โดยในสว่นของธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ บริษัทฯ ได้พฒันำระบบ Log 
Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมลูลูกค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร
น ำเข้ำ-ส่งออก โดยใช้ระยะเวลำที่สัน้ที่สดุ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจดัท ำใบตรำส่ง (Bill of Loading) และ ใบสัง่ปล่อย
สินค้ำ (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสำรส ำคญัที่ต้องน ำไปใช้ในกำรออกสินค้ำได้ภำยใน 1 วนั นอกจำกนี ้พนกังำนของ
บริษัทฯ ยงัสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ลกูค้ำโดยผ่ำนระบบอินทรำเน็ตซึ่ง
เช่ือมโยงกบัเครือขำ่ยสว่นกลำง จึงสำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดัด้ำนสถำนท่ีท ำงำน 

ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนัน้ บริษัทฯ และ SSK ได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เข้ำมำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบ
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ต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถวำงแผนเส้นทำงกำรขนสง่
และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิค้ำของลกูค้ำได้ 

การให้บริการที่ครบวงจร 

กลุม่บริษัทมุง่มัน่ในกำรน ำเสนอบริกำรท่ีหลำกหลำยเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่ง
ครอบคลมุให้มำกที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเร่ิมตัง้แต่กำรให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำในกำรวำงแผนและจัดหำ
วิธีกำรขนสง่ที่เหมำะสมกบัลกัษณะของสินค้ำและข้อก ำหนดของลกูค้ำ รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของ
ประเทศตำ่ง ๆ, กำรจดัหำและจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบิน ภำยใต้ต้นทนุท่ีดีที่สดุ, กำรด ำเนินกำรบรรจสุนิค้ำในตู้คอนเทน
เนอร์ให้ปลอดภยัและใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ, กำรจดักำรด้ำนพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำสำมำรถส่งออกหรือรับสินค้ำได้ตำมก ำหนด  และท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับ
พนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนสง่และกระจำยสินค้ำไปยงัจดุหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดยกลุม่บริษัทมีพนัธมิตร
ทำงกำรค้ำซึง่สำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ครอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทัว่โลก 

การสร้างพันธมติรทางธุรกิจ 

จำกกำรท่ีบริษัท ฯ มีกำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรอยำ่งต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกวำ่ 20 ปี สง่ผลให้
บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่งรำยย่อยในประเทศที่จะมอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้
ให้บริกำรแก่ลกูค้ำของตน โดยผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยที่มีข้อจ ำกดัด้ำนขอบเขตกำรให้บริกำรนัน้ สำมำรถน ำเสนอบริกำร
ที่หลำกหลำยครอบคลมุให้แก่ลกูค้ำของตนเองมำกขึน้โดยผ่ำนกำรใช้บริกำรของบริษัทฯ สง่ผลให้ปัจจุบนับริษัทฯ เป็น
เสมือนศนูย์กลำงของกำรรวบรวมกำรจดัสง่สนิค้ำ (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยตำ่ง ๆ เหลำ่นี ้
ซึ่งส ำหรับบริษัทฯ แล้ว ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกลุม่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำรำย
ยอ่ยที่กระจำยอยูท่ัว่ประเทศมำสง่ตอ่ให้แก่บริษัทฯ นัน่เอง  

นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัมุ่งแสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศ  
ต่ำง ๆ เพื่อที่จะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัท ฯ ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วกวำ่ 80 รำยใน 30 ประเทศ ซึ่งท ำให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำร
ลูกค้ำได้ตัง้แต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศได้ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก 
นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ยงัช่วยให้ข้อมลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ 
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำได้ และบริษัท ฯ ยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำโดยกำรเป็นผู้ รับติดตอ่ประสำนงำน
เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกด้วย 

การลงทุนเปิดส านักงานให้บริการจัดการขนส่งในต่างประเทศ 

จำกกำรที่บริษัท ฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ ท ำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำร
ขยำยบริกำรขนสง่จำกต่ำงประเทศ ไปยงัประเทศอื่น ๆ โดยกำรเปิดส ำนกังำนในต่ำงประเทศ ซึ่งมีผู้บริหำรและทีมงำน
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ท้องถ่ินที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ท ำให้กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกิจกรรมในตำ่งประเทศที่เพิ่ม
มำกขึน้ 

ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุน 

นบัตัง้แต่เร่ิมประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรทัง้แก่คู่ค้ำและพนัธมิตรทำง
กำรค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมำโดยตลอด ท ำให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำยฐำนลกูค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
กำรท่ีบริษัทฯ มีปริมำณกำรขนสง่อยำ่งสม ่ำเสมอนัน้ สง่ผลให้บริษัท ฯ สำมำรถเจรจำกบัคูค้่ำตำ่ง ๆ  เช่น สำยเรือและสำย
กำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจดัสง่สินค้ำลงเรือหรือเคร่ืองบินให้เป็นไปตำมที่ลกูค้ำต้องกำร และยงัสำมำรถเจรจำต่อรอง
เพื่อบริหำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่งนบัเป็นต้นทุนหลกัในกำรให้บริกำรได้ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจใน
ประเทศต่ำง ๆ ยงัสง่ผลให้บริษัทฯ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมลูกำรบริหำรต้นทนุในกำรให้บริกำรในประเทศต่ำง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุอีกด้วย 

กำรวำงกลยทุธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักลำ่วข้ำงต้น บำงกรณีอำจไมเ่ป็นไปเปำ้หมำยที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
ปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึ่งเป็นต้นทนุกำรขนสง่ ข้อก ำหนดและนโยบำยที่ถกูก ำหนดขึน้
ใหม่ อนัเก่ียวข้องต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น แต่ทัง้นี ้หำกกรณีเกิดปัญหำทำงบริษัทฯ จะรีบด ำเนินกำร
แก้ไขร่วมกบัลกูค้ำอยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินตอ่ไป ท้ำยที่สดุ หำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรในธุรกิจไมเ่ป็นไป
ตำมเป้ำหมำย บริษัทฯ ก็จะต้องพิจำรณำถึงกำรตัดสินใจที่จะหยุดหรือด ำเนินกำรในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อจ ำกัด
ขอบเขตควำมเสียหำยให้อยู่ในวงจ ำกัด ดังเช่น กรณีกำรหยุดให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปเมียนมำร์              
ที่บริษัทฯ ได้ลงทนุในเดือนมีนำคม 2558 และหยดุด ำเนินกำร เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ในกรณีดงักลำ่ว บริษัทฯ ต้อง
ประสบปัญหำจำกควำมไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสินค้ำออกจำกท่ำเรือและกำรตรวจเช็คตู้
สินค้ำ ซึ่งได้สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่จะท ำให้กำรขนสง่สินค้ำในจุดนีเ้ป็นศนูย์กลำง
กำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 

2.2.2 ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจหลกัได้ดงันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรือและทำงอำกำศ โดยกลุม่ลกูค้ำ
เปำ้หมำยของกลุม่บริษัทสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุ่มผู้ประกอบกำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำ (Exporter and Importer) ซึ่งได้แก่โรงงำนต่ำง ๆ ที่เป็นผู้ผลิต
สินค้ำ (Manufacturer) รวมถึงผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ ค้ำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ (Trader, Distributor) 
ตวัอย่ำงเช่น  ผู้ ค้ำข้ำว, ยำงพำรำ, ยำงรถยนต์ และสินค้ำอุปโภคบริโภคต่ำง ๆ เป็นต้น  ซึ่งลกูค้ำกลุ่มนีม้กัมี
ปริมำณสินค้ำที่จะขนสง่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้ เพื่อบรรจุสินค้ำของตนเองเพียงรำยเดียวได้ โดย
กลุม่ลกูค้ำดงักลำ่วมกัมีกำรใช้บริกำรจดักำรขนสง่ทำงทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลกั  
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2. กลุ่มผู้ ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ (Freight Forwarder) ลูกค้ำกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผู้ ประกอบกำรที่ท ำธุรกิจ
ให้บริกำรจัดกำรขนส่งเช่นเดียวกนักับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมำณกำรจัดส่งสินค้ำไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทน
เนอร์ได้ทัง้ตู้ ได้ กลุม่ลกูค้ำดงักลำ่วจึงมกัใช้บริกำรขนสง่ทำงทะเลแบบ LCL, SOC กบักลุม่บริษัท  

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจนีไ้ด้แก่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ที่เป็นโรงงำนผลิต
สินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ ค้ำและผู้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trader, Distributor) ที่มีกำรขนส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผู้ ค้ำข้ำว,  ยำงพำรำ, ผู้จดัจ ำหนำ่ยเคร่ืองดื่ม, ผู้ ค้ำวสัดกุ่อสร้ำง เป็นต้น 

 ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตำ่ง ๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย ทัง้ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรม รวมถึงกลุม่ผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ สง่ผลให้
บริษัทฯ ไมม่ีกำรพึง่พิงลกูค้ำรำยใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2560 
และปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

2.2.3 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

กลุม่บริษัทใช้ช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยทำงตรงได้แก่กำรติดตอ่
กบัลกูค้ำโดยตรงผำ่นทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและเวปไซต์ www.nclthailand.com ของบริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทมีกำร
แบง่สว่นงำนออกเป็น 3 สว่นตำมกลุม่ของลกูค้ำเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมขำ่วสำรและน ำเสนอบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลกูค้ำในแตล่ะกลุม่ให้ได้มำกที่สดุ ซึง่ประกอบด้วย แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำร
กรมศลุกำกร (FF), แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริกำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินค้ำทำงบก (Truck) โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดตอ่กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทัง้ทำง
โทรศพัท์และกำรนดัหมำยเข้ำพบเพื่อน ำเสนอบริกำร  

กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงอ้อมจำกกำรแนะน ำของลกูค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรกบักลุม่บริษัท และ
จำกกำรแนะน ำของพนัธมติรทำงกำรค้ำของกลุม่บริษัท ซึง่ได้แก่ เอเยน่ต์ของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำร
ขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ โดยเอเยน่ต์เหลำ่นีจ้ะท ำหน้ำที่ เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่
ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลบักันก็จะแนะน ำหรือมอบหมำยให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้ำของเอเย่นต์
ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรจดัท ำบนัทึกข้อตกลงทำงธุรกิจกบัเอเยน่ต์
รวมประมำณ 80 รำย ในทัว่โลก ซึ่งกำรแนะน ำลกูค้ำใหม่ของเอเย่นต์เหลำ่นีน้บัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญัอีก
ช่องทำงหนึง่ของกลุม่บริษัท  

นอกจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงตรงและทำงอ้อม ดงัที่กลำ่วข้ำงต้นแล้วนัน้ ทำงกลุม่บริษัทยงัมีช่องทำง
กำรประชำสมัพนัธ์ให้คู่ค้ำและลกูค้ำรู้จักกลุ่มบริษัทโดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสมำคมต่ำง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ สมำคมหอกำรค้ำไทย, สมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทย, สมำคมขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ และ 
World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย 

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

อตุสำหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่ผ่ำนมำสำมำรถเติบโตได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีกำรฟืน้ตวั
เลก็น้อย จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจตำ่ง ๆ ของรัฐบำล และจำกภำวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่เร่ิมปรับตวัดีขึน้ แตอ่ยำ่งไรก็
ยงัไม่ดีตำมที่คำดกำรณ์ไว้เนื่องจำกบริษัทฯ สำยกำรเดินเรือใหญ่ที่สดุในเกำหลีใต้ประสบปัญหำล้มละลำยจำกภำวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยทัว่โลกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ และมีสำยกำรเดินเรืออื่น ๆ ที่ก ำลงัประสบปัญหำขำดทนุคล้ำย ๆ กนั 
ตัง้แตก่ลำงปี 2559 เป็นต้นมำ สง่ผลให้สำยกำรเดินเรือที่เหลอืปรับขึน้คำ่ระวำง โดยเฉพำะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) 
ของกำรสง่ออก ท ำให้กลุม่บริษัท ไมส่ำมำรถท ำผลก ำไรได้ดีเทำ่ที่ควร 

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์  

  ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะนับตัง้แต่ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติได้จดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็น
ครัง้แรกในปี 2548  และยังคงมีแนวโน้มที่จะสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกทัง้
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

 ภำครัฐให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำและส่งเสริมด้ำนโลจิสติกส์โดยมีกำรก ำหนด “แผนยุทธศำสตร์กำร
พฒันำโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัให้แก่ประเทศและบรรลุ
เปำ้หมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

 ภำครัฐมีกำรลงทุนเพิ่มเติมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโดยเฉพำะกำรผลกัดนัแผนปฎิบตัิกำรลงทนุด้ำนคมนำคม
ขนสง่พ.ศ. 2560 จ ำนวน 36 โครงกำร ตอ่เนื่องจำกปี 2559 ซึง่สง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้บริกำรธุรกิจโล
จิสติกส์เพิ่มขึน้ 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศนูย์กระจำยสินค้ำออกสูภ่มูิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำรขยำยตวัของ
ควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสริมกำรท่องเที่ยวในภมูิภำคตำ่ง ๆ ที่สง่ผล
ให้เกิดกำรค้ำกำรลงทนุมำกขึน้ ยอ่มสง่ผลให้เกิดควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึน้ด้วย 

 ภำคธุรกิจให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์มำกขึน้ เห็นได้จำกกำรที่ต้นทุน        โลจิสติกส์
ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นประมำณร้อยละ 13.9 ของ GDP 
ในปี 2559 นบัเป็นโอกำสของผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ที่จะน ำเสนอบริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ที่มี
ประสทิธิภำพเพื่อช่วยลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบกำร 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งด้ำนท ำเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ศนูย์กลำงของภูมิภำคและมีพืน้ที่ติดชำยฝ่ังทะเลค่อนข้ำงมำก
โดยมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้ำน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมำร์ ลำว กมัพชูำ และมำเลเซีย และมี
จังหวัดที่สำมำรถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ถึง 30 จังหวัด รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยังประเทศ
ข้ำงเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ส่งผลให้กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยยงัสำมำรถขยำยขอบขำ่ยกำรให้บริกำรได้อีกมำก 

 ศูนย์กลำงกิจกรรมกำรค้ำของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจำกกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวนัตกมำสู่กลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขง, ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุม่ประเทศในเอเชีย เนื่องจำก
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กลุม่ประเทศดงักลำ่วมีกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึน้และมีก ำลงัซือ้ของประชำกรเพิ่มสงูขึน้ จึงเป็นโอกำส
ให้ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรค้ำกำรลงทุนไปสู่เขตกำรค้ำใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยมี
ควำมได้เปรียบด้ำนท ำเลที่ตัง้ ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จำกกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศในภมูิภำคโดยใช้เส้นทำงผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกด้วย  

 กำรเปิดเสรีทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ และธุรกิจบริกำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 สง่ผลให้เกิดควำม
ต้องกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำและทรัพยำกรตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศในภมูิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตวัอยำ่งมำก
ประกอบกับแนวโน้มกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบด้ำนกำรคมนำคมขนส่งข้ำมพรมแดนภำยใต้กรอบ AEC 
เป็นปัจจยัที่จะช่วยสง่เสริมให้ธุรกรรมด้ำน   โลจิสติกส์เติบโตได้มำกยิ่งขึน้ 

 โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่รัฐ
พยำยำมส่งเสริม คือปัจจัยส ำคญัที่จะผลกัดนัให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอี เติบโตผ่ำนนโยบำยส ำคญั 2 
ด้ำนของภำครัฐ ได้แก่  โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงกำยภำพ (Hard Infrastructure) และ โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
กฎหมำย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ให้สิทธิประโยชน์เหนือกวำ่พืน้ที่อื่นๆโดย EEC เป็นโครงกำร
ที่รัฐบำลได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงกำยภำพ ซึ่งเป็นกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ทำงด้ำนคมนำคม เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กิจกรรมโลจิสติกส์เกิดควำมคล่องตัวขึน้ ขณะที่
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และกำรให้สทิธิประโยชน์ลดหยอ่นภำษีที่จะเป็นกลยทุธ์ดงึดดู
นกัลงทุนผ่ำน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยหลกั จะเป็นกำรเพิ่มอุปสงค์ในกำรขนส่งสินค้ำที่ผลิตในพืน้ที่ 
EEC เพื่อกระจำยไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ ให้เติบโต 

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นัน้ จำกข้อมลูจ ำนวน
สมำชิกของสมำคมชิปปิง้แห่งประเทศไทยพบว่ำมีทัง้สิน้ 1,360 รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 1,018 รำย, ภำค
ตะวนัออก 114 รำย, ภำคตะวนัตก 25 รำย, ภำคเหนือ 36  รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 54 รำย และภำคใต้ 113  รำย 
โดยผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยยอ่ยที่มีกำรให้บริกำรรับจดักำรขนสง่แบบไมเ่ต็มตู้  (LCL) หรือมีกำร
ให้บริกำรเพียงบำงอย่ำง ผู้ประกอบกำรเหล่ำนีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท ำหน้ำที่รับงำนจำกลกูค้ำรำยย่อยที่
กระจำยอยู่ทั่วประเทศมำส่งต่อให้แก่กลุ่มบริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แข่ง ส่วนผู้ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำ
ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นัน้มีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็นผู้ ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ ประกอบกำร
ตำ่งประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมำณ  10 รำย อยำ่งไรก็ดี ผู้บริหำรประเมินวำ่ กำรแขง่ขนัระหวำ่งผู้ประกอบกำร
ไทยด้วยกนันัน้ยงัคงไมรุ่นแรงนกั เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกส์นัน้มีขนำดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวอยำ่งตอ่เนื่อง 
ผู้ประกอบกำรทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแขง่ขนัเพื่อเสนอบริกำรให้แก่ลกูค้ำและในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลีย่นหรือร่วมมือ
กนัเพื่อให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำของตนด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผู้ประกอบกำรตำ่งชำตินัน้ ผู้บริหำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึน้ภำยหลงั
จำกกำรเปิดเสรีสำขำบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ AEC ประกอบกบักำรท่ีประเทศไทยตัง้เปำ้หมำยเป็น “Logistics 
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Hub” ของภมูิภำคนัน้ จะเป็นปัจจยัที่ดึงดดูให้ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำแข่งขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศ
ไทยได้มีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึง
ร้อยละ 70  อย่ำงไรก็ดี ผู้บริหำรของบริษัท ฯ เช่ือมัน่วำ่ ผู้ประกอบกำรไทยยงัคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนระบบขนสง่และโครงสร้ำงพืน้ฐำนภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรที่จะบริหำรจดักำรต้นทนุโลจิสติกส์ให้
เกิดประสิทธิภำพที่สดุ ดงันัน้ หำกผู้ประกอบกำรต่ำงชำติต้องกำรที่จะเข้ำมำมีส่วนแบ่งในตลำดโลจิสติกส์ของไทย ก็
น่ำจะเข้ำมำในรูปแบบของกำรร่วมทนุหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกบัผู้ประกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ให้บริกำรของตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทฯ และบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญที่พร้อมน ำเสนอ
ทำงเลือกที่ดีที่สดุให้แก่ลูกค้ำและคู่ค้ำ ส่งผลให้บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำจะสำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำร
จดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้สง่ออก -น ำเข้ำ
กบัปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ทำ่เรือกรุงเทพและทำ่เรือแหลมฉบงั พบวำ่ บริษัทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำร
เป็นผู้ให้บริกำรจดักำรขนสง่สนิค้ำระหวำ่งประเทศทำงทะเล ดงันี ้      
                                          

รายละเอียด 2559 2560 2561 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่ทำ่เรือ1) 8,725,442 9,280,715 9,592,403 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ขำเข้ำ-ออกที่บริษัทให้บริกำร 2) 54,361 57,406 60,527 
สว่นแบง่ตลำด (ร้อยละ) 0.62 0.62 0.63 

    ที่มำ : 1) กรมทำ่เรือ   2)ข้อมลูจำกบริษัท   

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก 

ธุรกิจกำรให้บริกำรขนสง่สินค้ำด้วยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกและสว่นใหญ่มีขนำด
เล็ก โดยจำกข้อมลูของกรมกำรขนสง่ทำงบกพบวำ่ ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562 ทัว่ประเทศมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรขนสง่
ด้วยรถบรรทุกส ำหรับกำรรับจ้ำง รวมทัง้สิน้ 27,174 รำย เป็นผู้ประกอบกำรในภำคกลำง 6,241 รำย, ภำคตะวนัออก 
3,600 รำย, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,459 รำย, ภำคเหนือ 4,385 รำย, ภำคตะวนัตก 2,823 รำย และภำคใต้ 1,666 
รำย 

ปัจจุบนั SSK มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 93 คนั และหำงลำกจ ำนวน 101 หำง (ปี 2558 บริษัทฯ มีหวัลำก 65 
หวั และหำงลำกจ ำนวน 98 หำง) โดยกลุม่ลกูค้ำและจุดให้บริกำรหลกัของบริษัทฯ นัน้อยู่ที่ จ.สรุำษฎร์ธำนี ซึ่งผู้บริหำร
ประเมินว่ำในเขตภำคใต้นัน้ มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีศกัยภำพในกำรแขง่ขนักบั SSK เป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำย
โดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คนั อย่ำงไรก็ดี ศกัยภำพกำรแข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยู่กับคณุภำพใน
กำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดัหำพนกังำนขบัรถที่มีมำตรฐำน ดงันัน้ กำรมีจ ำนวนรถเพื่อให้บริกำรมำกจึงมใิช่
ปัจจยัชีว้ดัวำ่จะสำมำรถได้รับงำนจำกลกูค้ำแตอ่ยำ่งใด 

หน่วย: TEU   
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ภำวะกำรแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ด้วยรถบรรทกุหวัลำกนัน้ ผู้บริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนกัโดยจะมีกำร
แขง่ขนักนัเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกนัผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยก็สำมำรถเป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำกนัได้เชน่กนั 
โดยเมื่อผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับงำนท่ีเกินกวำ่ควำมสำมำรถที่ตนจะให้บริกำรได้ ก็จะมีกำรติดตอ่หำผู้ประกอบกำรรำย
อื่นให้มำช่วยรับงำนตอ่ไป (Subcontract) ส ำหรับกำรให้บริกำรของ SSK ก็เช่นเดียวกนั  

จำกกำรพฒันำกำรให้บริกำรด้วยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใช้ในกำรวำงแผนและควบคมุคณุภำพกำรให้บริกำร 
และควำมใสใ่จในกำรพฒันำมำตรฐำนพนกังำนขบัรถของบริษัทฯ และ SSK อยำ่งตอ่เนื่องด้วยกำรจดัฝึกอบรมและสร้ำง
มำตรกำรจงูใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำให้บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่มีศกัยภำพเพียงพอในกำรแขง่ขนัและกำร
ขยำยธุรกิจตอ่ไปในอนำคต  

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยงัอำศยัข้อได้เปรียบจำกกำรที่เป็นผู้ ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ท ำให้
สำมำรถน ำเสนอบริกำรตอ่เนื่องซึง่เช่ือมโยงทัง้กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรขนสง่ภำยในประเทศใน
ลกัษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งท ำให้ลกูค้ำสำมำรถใช้บริกำรที่หลำกหลำยด้ำนโลจิสติกส์ได้จำกบริษัทฯ เพียง
แหง่เดียว 

ทัง้นี ้จำกภำวะอตุสำหกรรม กำรแขง่ขนั และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดงัที่กลำ่วข้ำงต้น แม้บริษัท ฯ  จ ะ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ดีในส่วนของธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ก็ยงัคงมีผลประกอบกำรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทัง้ธุรกิจใน กลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องในทกุ ๆ ปี  ซึง่นบัเป็นโอกำสอนัดีของบริษัทฯ ที่จะสร้ำงผลประกอบกำรท่ีดีได้ ในอนำคต 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมำยที่ก ำกบัดแูลกำรให้บริกำรโลจิสติกส์โดยเฉพำะ แตม่ีกฎหมำยหลำยฉบบัที่
เก่ียวข้องกบัแตล่ะกิจกรรมของกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์, พระรำชบญัญตัิกำร
รับขนของทำงทะเล พ.ศ. 2534, พระรำชบญัญตัิกำรขนสง่ตอ่เนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. 2548, พระรำชบญัญตัิจดัวำงกำร
รถไฟและทำงหลวง พ.ศ. 2464, พระรำชบญัญตัิกำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522, พระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522, 
พระรำชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน ำ้ไทย พ.ศ. 2456 และพระรำชบัญญัติกำร
เดินอำกำศ พ.ศ. 2497 เป็นต้น ส ำหรับกฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีดงันี ้

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

พระรำชบัญญัติรับขนของทำงทะเลคือพระรำชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่กำรขนส่งทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน
รำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแหง่หนึง่นอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่วก ำหนดให้ผู้ขนสง่ไมต้่องรับผิดใน
กรณีที่เกิดกำรสญูหำย เสียหำย หรือสง่มอบลำ่ช้ำ อนัเป็นผลมำจำกเหตสุดุวิสยั , อบุตัิเหตแุห่งท้องทะเล, กำรสงครำม 
หรือเหตุอื่นใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัตินี ้ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ควำม
เสยีหำยเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ของ หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ขนสง่ต้องรับผิด พระรำชบญัญตัิดงักลำ่วได้จ ำกดัควำมรับผิดของผู้ขนสง่ไว้เพียง 10,000 บำท
ต่อ 1 หน่วยกำรขนสง่ หรือ กิโลกรัมละ 30 บำทต่อน ำ้หนกัสทุธิแห่งของนัน้ แล้วแต่เงินจ ำนวนใดจะมำกกว่ำ แต่ต้องไม่
เกินกวำ่รำคำของนัน้ (ดรูำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมวด 6 มำตรำที่ 58-61) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

กฎหมำยแพ่งเป็นกฎหมำยเอกชนว่ำด้วยเร่ืองสิทธิ หน้ำที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน  ส่วน
กฎหมำยพำณิชย์คือกฎหมำยวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบคุคล อนัเป็นกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรเศรษฐกิจและกำรค้ำ โดย
วำงระเบียบเก่ียวพนัทำงกำรค้ำหรือธุรกิจระหว่ำงบุคคล ส ำหรับในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งในประเทศของ
บริษัทฯ นัน้ กฎหมำยดงักลำ่วก ำหนดให้บริษัทต้องรับผิดในกรณีที่สนิค้ำเกิดกำรสญูหำยหรือบบุสลำย หรือสง่มอบลำ่ช้ำ 
เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วำ่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง หรือเกิดจำกควำมผิดของผู้สง่ (ดรูำยละเอียดได้
ในมำตรำที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกกำรให้บริกำรรับขนสง่ในประเทศของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มีกำรซือ้ประกนัภยั
สินค้ำที่รับขนส่ง, ประกันภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึ่งมีทุนประกนัภยัมลูค่ำสงูกว่ำควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้  

ในสว่นของกำรให้บริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทฯ ได้รับมอบอ ำนำจจำกลกูค้ำให้เป็นตวัแทนในกำรท ำพิธี
กำรศลุกำกรนัน้ ตำมกฎหมำยดงักลำ่วระบไุว้ว่ำ กำรท ำตำมกรอบหนงัสือมอบอ ำนำจที่ได้รับ บริษัทฯ มิต้องรับผิดเป็น
กำรสว่นตวัต่อบคุคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ อยู่ในฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผู้มอบอ ำนำจให้บริษัทฯ ย่อมเป็นผู้มีควำม
ผูกพนัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยที่ตวัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ในตำมมำตรำที่ 820) 

2.3 การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำก
ผู้ประกอบกำรขนสง่เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำ และมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยในกำรให้บริกำร 
โดยแหลง่ที่มำของบริกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระวางเรือหรือเคร่ืองบิน 

คำ่ระวำงเรือหรือเคร่ืองบินนัน้นบัเป็นต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบริษัท โดยกลุม่บริษัทในประเทศมีกำร
จดัหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำรในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 70-75 ของต้นทนุ
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ค่ำระวำงรวม ซึ่งต้นทนุดงักลำ่วจะมีกำรจ่ำยช ำระให้แก่ผู้ประกอบกำรขนสง่โดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบริษัทฯ 
มีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเคร่ืองบินจำกผู้ประกอบกำรขนส่งรวมแล้วกว่ำ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรจอง
ระวำงเรือหรือเคร่ืองบินอย่ำงสม ่ำเสมอ จึงสำมำรถเจรจำกบัผู้ ให้บริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงลว่งหน้ำ
ในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 - 30 วนั  

ส ำหรับในบำงกรณีที่กลุม่บริษัทจะต้องให้บริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตตำ่งประเทศ กลุม่บริษัทจะประสำนงำน
กบัตวัแทน(Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรในประเทศต่ำง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยด ำเนินกำรให้ ดงันัน้ ต้นทนุค่ำระวำงในสว่นของกำร
ให้บริกำรในต่ำงประเทศที่มีกำรให้บริกำรโดยใช้ตวัแทน(Agent) นัน้ จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดย
ตัวแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่ำระวำงและค่ำบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรที่บริษัทใช้บริกำรตวัแทน(Agent) ในกำรช่วย
จดักำรกำรขนสง่ดงักลำ่ว ซึง่ต้นทนุคำ่ระวำงที่มีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศนัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 
20-25 ของต้นทนุคำ่ระวำงรวมของกลุม่บริษัท 

ตัวแทน (Agent) 

ในกรณีที่กลุม่บริษัทมีกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจดักำรขนสง่สินค้ำจำกท่ำเรือใน
ตำ่งประเทศไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำงภำยในประเทศตำ่ง ๆ กลุม่บริษัทจะประสำนงำนกบัตวัแทน(Agent) ซึง่เป็นพนัธมิตร
ทำงกำรค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดังกล่ำว โดยตัวแทน(Agent) ของกลุ่มบริษัทนัน้ได้แก่
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ใน
เขตประเทศที่ตนดแูลให้แก่กลุม่บริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บคำ่บริกำรให้แก่กลุม่บริษัทในกรณีที่ลกูค้ำของกลุม่บริษัทระบุ
ให้มีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำรท่ีปลำยทำงในตำ่งประเทศ ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีกำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลงทำงธุรกิจกบัตวัแทน
(Agent) รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพร้อมช่วยดูแลกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศทัว่โลก ในกำรจ่ำยช ำระต้นทนุค่ำระวำงรวมทัง้ต้นทุนค่ำบริกำรของตวัแทน(Agent) เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระ
เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ  

ธุรกิจขนส่งในประเทศ 

ในกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศนัน้ ปัจจุบนั SSK มีกำรให้บริกำรโดยใช้รถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกจ ำนวน 
93 หวั และ 101 หำง โดยต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรขนสง่ ได้แก่ ค่ำน ำ้มนั คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 40-45 ของ
ต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ รองลงมำได้แก่ ค่ำขนสง่ ซึ่งได้แก่ ต้นทนุกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนสง่รถบรรทกุ
หวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 5 ของต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ 
และต้นทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้งพนกังำนขบัรถ คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่ใน
ประเทศ  ทัง้นี ้SSK มีแหลง่ที่มำของกำรจดัหำรถบรรทกุและต้นทนุกำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ดงันี ้

รถบรรทุกหัวลากและหางลาก 

บริษัทฯ และ SSK มีกำรจัดหำรถบรรทุกหวัลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซือ้รถใหม่จำกตวัแทนจ ำหน่ำยของ
ผู้ผลิตรถบรรทกุโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ำกดั และบริษัท ดำยนุ ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จ ำกดั  เป็น
ต้น โดยในกรณีที่เป็นกำรซือ้รถที่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้วนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยุกำรใช้
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งำนก่อนตดัสินใจซือ้ ทัง้นี ้รถบรรทกุหวัลำกของบริษัทฯ และSSK ทกุคนัมีกำรท ำประกนัภยั และประกนัภยัสินค้ำที่รับ
ขนสง่ ซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

น า้มันเชือ้เพลิง 

ในสว่นของกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้ กลุม่บริษัทมี
กำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรกบัลกูค้ำโดยก ำหนดเป็นขัน้บนัไดซึ่งแปรผนัตำมระดบัรำคำน ำ้มนั  อย่ำงไรก็ดี รำคำน ำ้มนั
ดีเซลนัน้อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของกระทรวงพลงังำน จึงมีควำมผนัผวนของระดบัรำคำคอ่นข้ำงต ่ำ โดยในปี 2561 ที่ผำ่น
มำ รำคำน ำ้มนัดีเซลจะอยูท่ี่ช่วงรำคำประมำณ 25-30 บำทตอ่ลติรมำโดยตลอด  

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract) 

ต้นทนุกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนสง่รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้จำกกำรที่ใน
บำงช่วงเวลำ รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะให้บริกำรแก่ลกูค้ำหรือไม่คุ้มที่จะด ำเนินกำรเอง บริษัทฯ จะมีกำรติดตอ่หำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำให้มำช่วยรับงำนตอ่ไป (Sub-contract)  

ทัง้นี ้เนื่องจำก SSK มีคูค้่ำและพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่หลำกหลำย สง่ผลให้ไมม่ีกำรพึง่พิงคูค้่ำรำยใดเป็นสดัสว่น
มำกกว่ำร้อยละ 30 ของต้นทุนกำรให้บริกำรในแต่ละปี ส ำหรับใน  ปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ และ SSK ไม่มีกำรใช้
บริกำรจำกคูค้่ำรำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของต้นทนุกำรให้บริกำรรวม 

2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทนัน้ ไม่มีขัน้ตอนกำรท ำงำนใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำก -หำงลำกของบริษัทฯ และ 
SSK นัน้ อยูภ่ำยใต้กฎหมำยวำ่ด้วยกำรขนสง่ทำงบก ซึง่ก ำหนดไว้วำ่ รถที่จะน ำมำตอ่อำยทุะเบียนและเสยีภำษีต้องผำ่น
กำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับอนญุำต เพื่อรับใบรับรองกำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็น
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียนและเสียภำษี โดยในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำร
ตรวจประสทิธิภำพล้อ, ระบบไฟ, ระดบัควำมดงัของเสยีง, สภำพทัว่ไป, ระบบเคร่ืองยนต์ และมลภำวะจำกไอเสยีรถยนต์ 
เช่น ควันด ำ, ปริมำณคำร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคำร์บอน, ออกไซด์ของไนเตรท และสำรพิษอนุภำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ 
รถบรรทกุของบริษัทฯ สำมำรถผำ่นกำรตรวจสภำพรถและได้รับกำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทกุปีมำโดยตลอด  

2.5 งานท่ียังมิได้ส่งมอบ 

  - ไมม่ี -  
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3. ปัจจัยความเส่ียง                     

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในกำรให้บริกำรลกูค้ำในเขตตำ่งประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำซึง่เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ใน
ประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดตอ่ประสำนงำนเพื่อให้บริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) รวมถึง
กำรรับค่ำบริกำรจำกลกูค้ำที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยต้นทุนค่ำบริกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ต้นทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำง
เคร่ืองบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นต้น   ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรำยได้และต้นทุนเป็นสกุลเงิน
ตำ่งประเทศส ำหรับกำรให้บริกำรลกูค้ำที่มีกำรใช้บริกำรตวัแทน(Agent) ในตำ่งประเทศดงักลำ่ว โดยในปี 2560 และ ปี 2561บริษัท
ฯ มีรำยได้เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศเท่ำกบั 131.94 ล้ำนบำท และ 125.40 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.41 และร้อยละ 
17.76 ตำมล ำดบั และมีต้นทนุค่ำบริกำรที่เป็นสกุลเงินตำ่งประเทศเท่ำกบั เท่ำกบั 97.65  ล้ำนบำท และ 75.91 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 16.95 และร้อยละ 13.46 

บริษัท ฯ อำจได้รับควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศจำกรำยได้และต้นทนุในรูปสกุล
เงินตรำตำ่งประเทศ รำยได้จำกกำรให้บริกำรเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ หำกเงินบำทแข็งคำ่ขึน้ ยอ่มสง่ผลตอ่รำยได้ที่ได้รับลดลง 
สว่นต้นทนุเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ หำกเงินบำทอ่อนค่ำลงจะสง่ผลต่อต้นทนุที่สงูขึน้ ดงันัน้ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำตำ่งประเทศยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรท่ีบริษัทฯ มีรำยได้และต้นทนุในรูป
สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ จึงถือเป็นกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมธรรมชำติ (Natural Hedge) เป็นบำงสว่น โดย
บริษัทฯ จะมีกำรติดตำมข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ เพื่อจะประเมินสถำนกำรณ์
และหำทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่ำนมำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ำมีนัยส ำคญัต่อผล
ประกอบกำรโดยรวมของบริษัท 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว บริษัทฯ มีกำรลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรเปิดบญัชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหำรและเป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์
สหรัฐ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด  
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3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิบุคลากร 

 ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่บงัคบัใช้ใน
กำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ต้องมีควำมเข้ำใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีกำรช ำระเงินระหวำ่ง
ประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำลกูค้ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถกูต้องและสำมำรถรับหรือสง่สินค้ำได้ตำม
ก ำหนดเวลำ ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ต้องอำศยัพนกังำนขบัรถที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนและสำมำรถปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่งตอ่กำรขำดแคลนบคุลำกรหำกบริษัทมีกำรขยำยงำนหรือมีพนกังำนลำออก
แล้วบริษัทฯ ยงัไมส่ำมำรถหำบคุลำกรทดแทนได้ทนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบคุลำกรดงักลำ่วเป็นอยำ่งดี จึงได้ให้ควำมส ำคญักำรพฒันำและจูงใจให้ท ำงำนกบั
บริษัท โดยบริษัทฯ มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนและมีกำรให้ค่ำตอบแทนที่ เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถของ
พนกังำนในแต่ละสำยงำน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำนในสว่นงำนที่ส ำคญั  ต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต ่ำ 
โดยมีอำยุงำนเฉลี่ยของพนกังำนในแผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF) และแผนกให้บริกำร
ขนสง่และกระจำยสนิค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) ไมต่ ่ำกวำ่ 5 ปี และมีอำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำนระดบัผู้บริหำรไมต่ ่ำวำ่ 20 ปี  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนข้อมลูลกูค้ำเพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและกำรน ำเข้ำ-สง่ออก 
และระบบก ำหนดต ำแหนง่ (Global Positioning System: GPS) ซึง่เป็นระบบติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิค้ำด้วยรถบรรทกุหวัลำก
และหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรให้บริกำรลกูค้ำและยงัช่วยลดจ ำนวนบคุลำกรที่ต้องใช้ในขัน้ตอนกำร
ท ำงำนตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำและน ำระบบสำรสนเทศใหม ่ๆ  เข้ำมำใช้งำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกให้พนกังำน และเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึน้ 

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิลกูค้ารายใหญ่ 

กลุม่ลกูค้ำของบริษัทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตำ่ง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรม รวมถึง
กลุ่มผู้ ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดเป็นสดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 30 
ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำรำยใดรำยหนึ่งในสดัสว่น
เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำร
ขยำยลกูค้ำใหมเ่พื่อกระจำยฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ และยงัเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรให้บริกำรตำ่ง ๆ ของบริษัท
ฯ อีกด้วย  
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3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่ต้องเก่ียวข้องกบักฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่บงัคบัใช้
ในกำรสง่ออกหรือน ำเข้ำและกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่ง ๆ 
และบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ ก็อำจสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดักำรสง่สินค้ำได้ตำมข้อก ำหนดที่ลกูค้ำต้องกำร รวมถึง
อำจเกิดควำมเสยีหำยจำกคำ่ปรับตำ่ง ๆ ได้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบคุลำกรท่ีมี ควำมรู้ควำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไว้คอยให้บริกำร
แก่ลกูค้ำและคอยให้ค ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบในกำรศกึษำข้อมลูและติดตำม
กำรบงัคบัใช้กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศตำ่ง  ๆ ทัง้จำกกำรติดตำมขำ่วสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร  รวมทัง้
กำรรวบรวมข้อมลูจำกผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นคูค้่ำของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ เพื่อแจ้งข้อมลูให้สว่นงำนท่ีเก่ียวข้องตำ่ง ๆ ในบริษัท
รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้องตำมระเบียบและกฎหมำยศลุกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องสง่ผลให้แตล่ะสว่นงำน
ในบริษัทฯ ได้รับข้อมลูอยำ่งต่อเนื่องและเพียงพอตอ่ให้ค ำปรึกษำแก่ลกูค้ำให้สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องตำ่ง  ๆ ได้ 
ทัง้นี ้ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องตำ่ง ๆ  

3.5 ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุ้นเคย ทัง้ด้ำนวฒันธรรม สงัคม กำรเมือง กฎหมำย ข้อบงัคบั โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไปต่ำงประเทศอำจท ำให้
บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำที่มำกขึน้ เนื่องจำกมีบริษัทตำ่งชำติจ ำนวนมำกที่ให้บริกำรในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทนุ โดย
จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ซึง่สำมำรถควบคมุและมีอ ำนำจตดัสนิใจในบริษัทตำ่ง ๆ ที่ไปลงทนุได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพิจำรณำหำผู้บริหำร
และทีมงำนท้องถ่ินที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ก่อน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสนิใจลงทนุ  

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่คือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.68 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยและช ำระแล้ว ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พวัถำวรสกุลยงัเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ด้วย จึงท ำให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่ว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและควบคมุคะแนนเสียงใน
กำรลงมติที่ส ำคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่ำ่ในเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ตรวจสอบหรือถ่วงดลุกำรบริหำรของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้  
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อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงชดัเจน ท ำให้ระบบกำรท ำงำนของบริษัทฯ มี
ควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทยงัประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
เป็นจ ำนวน 5 ทำ่นจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 9 ทำ่น และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ทำ่นซึง่
แต่ละท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำให้สำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทให้มีควำมโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจน
สำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจในกำรน ำเสนอเร่ืองต่ำง  ๆ  ที่จะพิจำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจำกนัน้แล้ว กลุ่ม
บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมกำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้  ๆ  ท ำให้สำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอนั
อำจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน และ อำคำร 

กลุม่บริษัทมีที่ดิน และ อำคำร จ ำนวน 85.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงส ำนักงำน บมจ. NCL 
เลขที่ 56/9,10ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถ.
สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ 
- อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 

 
 
 
 

เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 

 
 
 
 

6.29 
4.89 

 

 
 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนองเพื่อค ำ้ประกนั
เงินเบิกเกินบญัชี   ตัว๋สญัญำใช้เงิน และวงเงินกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินรวม 87 
ล้ำนบำท 

2. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง เลขที่ 56/,15 ซ.สมเด็จพระ
เจ้ำตำกสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600     
-   ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
-   อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 

 
 
 

เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 
 

 45.92 
13.12 

 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนองเพื่อค ำ้ประกนั
เงินกู้  เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน  และ
วงเงินกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงิน
รวม 340 ล้ำนบำท 

3. อำคำรส ำนักงำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ณ จดุบริกำร
บริเวณ ท่ำเรือกรุงเทพ  (ลำนบรรจสุินค้ำ 45 ไร่)  
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
- อำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 

0.69 

 
 
 
 
ไมมี่ 

4. อำคำรส ำนกังำน บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทย
แลนด์) จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลขที่ 56/,15 ซ.สมเด็จ
พระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600      
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 

0.88 

 
 
 
 
ไมมี่ 
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รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

5. สิ่งปลกูสร้ำงจดุบริกำรขนสง่สินค้ำ รถบรรทกุหวั
ลำก สระบรีุ หมู ่ 7 ต.ตำลเดี่่ยว อ.แก่งคอย จ. 
สระบรีุ 
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 

0.09 

 
 
 
ไมมี่ 
 

6. อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน บริษัท เกรซ วอ
เทอร์ เมด จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) เลขที่ เลขที่ 13/7 
หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 
-   อำคำรโรงงำน 

 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 

12.94 

 
 
 
 
ไมมี่ 

7. สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน  
NCL International Logistics USA Inc.เลขที่ 
4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 
ANAHEIM, CA 92807 
-      สว่นปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 

 
 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 
 

0.18 

 
 
 
 
ไมมี่ 

 
รวม 

 
85.00 

 

  

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ คือที่ดินและอำคำรท่ีบริษัทให้ผู้อื่นเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีที่ดิน และ อำคำร 
ให้เชำ่ จ ำนวน 14.73 ล้ำน บำท ประกอบด้วย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง เลขที่ 56/,15 ซ.สมเด็จพระ
เจ้ำตำกสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพ 10600     
-   อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 

 
 
 

เจ้ำของ 

 
 
 

 2.08 
 

 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงถกูจดจ ำนองเพื่อค ำ้ประกนั
เงินกู้  เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน  และ
วงเงินกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงิน
รวม 340 ล้ำนบำท 

2. ดินและสิ่งปลกูสร้ำง เลขที่ 2/4 ถนนตำปีเจริญ 
ต ำบลทำ่ข้ำม อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 
-   ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
-   อำคำรส ำนกังำนและสว่นปรับปรุง 

 
 

เจ้ำของ 
เจ้ำของ 

 
 

5.39 
7.26 

 
 
 
ไมมี่ 

 
รวม 

 
14.73 

 



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       38 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีกำรท ำประกนัควำมเสีย่งภยัทรัพย์สินท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิของกลุม่บริษัท ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ สิง่
ตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนกังำนต่ำง  ๆ  ทุนประกันภยั 80.72 ล้ำนบำท โดยประกันภยันีคุ้้มครองควำมสญูเสีย/
เสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกนัภยัเป็นผลโดยตรงจำกควำมเสี่ยงภยัทกุชนิดที่เกิดจำกสำเหตปัุจจยัภำยนอก อำทิเช่น อคัคีภยั 
ฟำ้ผำ่ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจำกน ำ้(ไมร่วมน ำ้ทว่ม) ภยัยวดยำนพำหนะ ภยัจำกควนั ภยัอำกำศยำนและอบุตัิเหตจุำกปัจจยัภำยนอก
อื่น ๆ ที่มิได้ระบยุกเว้นในกรมธรรม์ 
 

ยำนพำหนะ 
 

 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 

กลุม่บริษัทมีอปุกรณ์ส ำนกังำน ทัง้สิน้ 22.24 ล้ำนบำท อำทิเช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองตกแตง่ เคร่ืองใช้

ส ำนกังำน และอื่น ๆ  

 
  

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญชี 
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. รถบรรทกุ 
- รถบรรทกุหวัลำก 

 
- หำงลำก 
- รถกระบะ 
- รถกระบะ 

 

 

93 
 

102 
10 
8 

 
169.52 

 
27.58 
4.71 
1.21 

 
เป็นเจ้ำของจ ำนวน 41 คนั ติดภำระค ำ้ประกนัเงินกู้  12 คนั  
มีภำระผกูพนัสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 40 คนั  
เป็นเจ้ำของ 98 คนั ติดภำระค ำ้ประกนัเงินกู้  4 คนั 
มีภำระผกูพนัสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 
เป็นเจ้ำของ 

2. ยำนพำหนะอ่ืน ๆ 8 5.69 เป็นเจ้ำของ 

รวม        208.71  
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4.2 สรุปสัญญาที่ส าคัญ 

4.2.1 สญัญำเช่ำที่ส ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1.จดุบริกำรที่ 1 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย      
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่ประเทศ
ไทย 
 

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

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ภำยในลำนบรรจสุินค้ำ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 9,408 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผู้ เชำ่ไมช่ ำระคำ่เชำ่สองเดือน
ติดตอ่กนัหรือผู้ เชำ่ต้องกำรคืนบริเวณที่เชำ่ 
กำรเลิกสญัญำ 
ผู้ เชำ่แจ้งผู้ ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 
1 เดือน 

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

นำยนิธิวชัร์  
วชัรพิธำนรัตน์ 

3 ปี (1 ก.ค. 2560 – 
1 ก.ค. 2562) 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
18,947.37 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

3.คลงัเอกสำร 
   เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24 ถนน
เจริญนคร แขวงบำงล ำพลู่ำง เขตคลอง
สำน กรุงเทพมหำนคร 

น.ส.วรำภรณ์           
กิตตยำนรัุกษ์ 
 

3 ปี (1 ส.ค. 2559 – 
31 ก.ค. 2562) 
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
อำคำร  
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 7,895 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
-ไมมี่- 

4.จดุบริกำรที่ 2 ทำ่เรือคลองเตย  
   กำรทำ่เรือแหง่ประเทศไทย    
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรือแหง่ประเทศ
ไทย 
 

3 ปี (1 มิ.ย. 2561 – 
30 พ.ค. 2564) 
 
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ภำยในแผนกโรงพกัสินค้ำ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 5,696.75 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผู้ เชำ่ไมช่ ำระคำ่เชำ่สองเดือน
ติดตอ่กนัหรือผู้ เชำ่ต้องกำรคืนบริเวณที่เชำ่ 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

กำรเลิกสญัญำ 
ผู้ เชำ่แจ้งผู้ ให้เชำ่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 
1 เดือน 

5.พืน้ที่จอดรถยนต์ 
  เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้ำตำก  
  สิน 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ    
  กรุงเทพมหำนคร 

นำยรุจ ทองวฒิุ 
 

2 ปี (1 ก.ย. 2560 – 
31 ส.ค. 2562) 
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำหรับจอดรถยนต์ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 15,790 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 
 

6.พืน้ที่ในศนูย์กำรค้ำ เจ.เจ.มอลล์ 
   เลขที่ 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2      
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
หมำยเหตุ เดิมบริษัทมีกำรเช่ำพืน้ที่
ดงักล่ำวเพื่อเปิดเป็นจดุให้บริกำรรับส่ง
สินค้ำหรือพสัดแุก่ลกูค้ำรำยยอ่ย  
ทัง้นี  ้บริษัทได้ปิดให้บริกำรในพื น้ที่
ดงักล่ำวแล้วตัง้แต่ปี 2553 และน ำพืน้ที่
ดงักลำ่วให้เชำ่ชว่งแก่บคุคลภำยนอก 

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

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ในศนูย์กำรค้ำ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
จำ่ยคำ่เชำ่ 2,616,300 บำท ณ วนัท ำสญัญำและอตัรำ
คำ่บริกำร 2,617 บำทตอ่เดือน โดยอตัรำคำ่บริกำรในปี
ตอ่ๆไปผู้ ให้บริกำรจะก ำหนดและแจ้งในภำยหน้ำ  ณ 31 
มีนำคม 2557 อตัรำคำ่บริกำรเทำ่กบั 3,385.80 บำทตอ่
เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

7. จดุบริกำร ที่ชลบรีุ 
เลขที่ 292/239 ต ำบลทุง่สขุลำ   
อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 

นำงสำวพรรณนำ 
หลำบโพธ์ิ 

2 ปี (1 ส.ค. 2561 – 
31 ก.ค. 2563) 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
ตกึ 2 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
10,526 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

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

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

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำหรับจอดรถ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
20,000 บำทตอ่เดือน 
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รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

9. ที่ดินโรงงำนบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ำกดั เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-
บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 

นำงสำวป่ินรัก ประ
สิทธิศิริกลุ 

1 ม.ค. 2561 - 31 
ธ.ค. 2563 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
ที่ดินที่ตัง้อำคำรส ำนกังำนและโรงงำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
100,000 บำท ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

10. อำคำรส ำนกังำน บริษัท เกรซ วอ
เทอร์ เมด จ ำกดั เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 
ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 

บจ.เกรซ แอนด์ แกลม
เมอร์ (ประเทศไทย) 

1 ม.ค. 2561 - 31 
ธ.ค. 2563 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
อำคำรส ำนกังำน 2 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
50,000 บำทตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

11. เคร่ืองฟอกไต เพื่อใช้ส ำหรับ
ทดสอบน ำ้ยำฟอกเลือด 
 

นำยอ ำนำจ  
 มีสะอำด 

1 ก.ย. 2561 – 31 
ส.ค. 2562 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
เคร่ืองฟอกไต 
อตัรำคำ่เชำ่ 
7,000 บำทตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

12. พืน้ที่ส ำนกังำนบริษัท NCL Inter 
Logistic(s) Pte.Ltd. 
No. 140, Paya Lebar Road,  
#10-08 AZ@Paya Lebar, Singapore 
409015 
 

Sahir Tjandra & Saly 
Salim 

 

16 มกรำคม 2560 – 
15 มกรำคม 2562  
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
3,000 เหรียญดอลลำ่ห์สิงคโปร์ ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
 



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       42 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

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

MIKAN 
PROPERTIES,L.P. 

 

1  เมษำยน 2561 -
31 มีนำคม 2564 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
ปีแรกคำ่เชำ่ 1,680 เหรียญดอลลำห์สหรัฐฯ ตอ่เดือน  
ปีที่ 2 คำ่เชำ่ 1,727 เหรียญดอลลำห์สหรัฐฯ ตอ่เดือน  
ปีที่ 3 คำ่เชำ่ 1,775 เหรียญดอลลำห์สหรัฐฯ ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

14. พืน้ที่ส ำนกังำนบริษัท Qingdao 
National Container Line Co.,Ltd.  
Room 2118,New World,Building, 
No.9  
Fuzhounan Road, QingDao, China 
266071. 

中泰信诚资产

管理有限公司 
2 กรกฎำคม 2561 – 
1 กรกฎำคม 2563  
 
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
16,250 หยวนจีน (CNY) ตอ่เดือน 

กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

15. พืน้ที่ส ำนกังำนบริษัท NCL Inter 
Logistics Vietnam Co.,Ltd. เลขที่ 96 
- 98 Dao Duy Anh Street, Ward 9, 
Phu Nhuan District, HCM City 

VMG Company 
Limited 

 

6 สิงหำคม 2561 - 
5 สิงหำคม 2562  
 
 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
13,374,720 ดงเวียดนำม (VND) ตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
แจ้งลว่งหน้ำก่อนหมดสญัญำอยำ่งน้อย 3  เดือน 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

16. พืน้ที่ส ำนกังำนบริษัท PT.NCL 
Inter Logistik Indonesia Pan’s 
Building, Jl. Raya Sultan Agung 
KM. 27 No. 425, Kota Bekasi, 
Indonesia 17132 
 

 Pan’s Group กนัยำยน 2560 – 
ธันวำคม 2561 

ทรัพย์สินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
6,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) ตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
ไมมี่ 
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กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผู้ เชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

4.2.2 สรุปสญัญำ agency agreement 

          บริษัทมีกำรท ำสญัญำ Agency Agreement กบัเอเยน่ต์ซึง่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขต
ประเทศที่เอเยน่ต์แตล่ะรำยดแูลให้แก่บริษัท ซึง่ในสญัญำมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี  ้

1. บริษัทและเอเยน่ต์จะประสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ให้กนัและกนั 
2. บริษัทและเอเยน่ต์จะก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่บริกำรตำ่ง ๆ ร่วมกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรสง่สนิค้ำแต่ละ

ครัง้ 
3. เอเย่นต์จะไม่ปล่อยหรือสง่สินค้ำให้กบัผู้ รับจนกว่ำจะได้รับกำรช ำระเงินหรือได้รับหนงัสือค ำ้ประกันควำมเสียหำยจำก

ธนำคำร 
4. เอเยน่ต์จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบทนัทีหำกไมส่ำมำรถสง่สนิค้ำหรือสนิค้ำถกูปฏิเสธกำรรับ 
5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกับสินค้ำ  เช่น สินค้ำเสียหำยหรือสินค้ำไม่ไปถึงปลำยทำงตำม

ก ำหนดเวลำ เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสบืสวนหำสำเหตขุองปัญหำ 
6. ข้อตกลงมีอำยหุนึง่ปีและจะถกูตอ่อำยอุตัโนมตัิหำกไมม่ีกำรขอยกเลกิจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 
7. กำรยกเลกิข้อตกลงต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 60 วนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
8. ข้อตกลงจะถกูยกเลกิทนัทีหำกมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึง่ไมท่ ำตำมที่ระบไุว้ในข้อตกลง 
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4.3 เงนิลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทนุโดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีมลูคำ่เงินลงทนุสทุธิเทำ่กบั 200.13  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.91 ของสนิทรัพย์รวมของงบกำรเงิน
เฉพำะของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง     

1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดักำรระบบ โลจิสติกส์  ใน
ประเทศ สิงคโปร์ 

SGD 1.57  SGD 1.57 100% 39.09 

2. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ (เดิมชื่อ บริษัท เล
เจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั) 
ประกอบธุรกิจ ให้บริกำรจดัหำตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่
สินค้ำ 

THB 10.00 THB 10.00 60% 6.00 

3. บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจขนสง่สินค้ำทำงบก 

THB 168.70 THB 168.70 75.35% 127.15 

4. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง 

THB 40.00 THB 40.00 52.80% 22.79 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     

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

 
รวม 

 
200.13 

 
เม่ือวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 
1.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือขยำยกิจกำรในตำ่งประเทศ โดยในระหวำ่งปี บริษัทได้โอนเงินเพ่ือเพ่ิมทนุเป็นจ ำนวน 0.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57 
ล้ำนเหรียญสิงค์โปร์ ซึง่ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทยอ่ย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ตำ่ง ๆ ดงันี ้
 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้าน) 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) 
Pte.Ltd. 

    

1. NCL International Logistics USA Inc.ให้บริกำร
จดักำรระบบโลจสิติกส์  ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

USD 0.13 USD 0.13 100% USD 0.13 

2.Qingdao National Container Line Co.,Ltd. 
ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีน 
 

CNY 5.0 CNY 0.35 100% CNY 0.35 



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       45 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้าน) 

3.LG Container Line Pte.Ltd.  ประกอบธุรกิจเป็น
ส ำนกังำนตวักำร (Principal) ในกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ 
ในประเทศสิงคโปร์ 

SGD 0.01 SGD 0.01 100% SGD 0.01 

4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ให้บริกำร
จดักำรระบบโลจสิติกส์  ในประเทศจีน 

CNY 5.0 - 100% - 

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

    

1.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd.ให้บริกำร
จดักำรระบบโลจสิติกส์  ในประเทศเวียดนำม 

VND 2,500 - - - 

2.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ให้บริกำรจดักำร
ระบบโลจิสติกส์  ในประเทศอินโดนีเซีย 

IDR 1,000 - - - 

 
 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัท มีนโยบำยลงทนุผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจำรณำลงทนุที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท มุ่งเน้นกำรลงทนุในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกนัพิจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทนุของบริษัท  โดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั  ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุ 
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถเข้ำร่วมบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจ
ดงักลำ่วได้ โดยอำจพิจำรณำลงทนุในรูปแบบตำ่ง ๆ  ที่มีควำมเหมำะสม ในลกัษณะที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทท่ีลงทนุ และ/หรือ
เป็นผู้ ถือหุ้นร่วมลงทนุ ตำมแตจ่ะตกลงกนัตำมสญัญำกำรถือหุ้น (Shareholders agreement)  

โดยที่ บริษัทฯมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 
นโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กำรลงทนุในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรร่วมทนุเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และกำรเข้ำซือ้หุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบำยใน
กำรเข้ำร่วมทนุกบัผู้ ร่วมทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล 

2. ธุรกิจที่จะเข้ำร่วมลงทนุจะต้องเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นแนวดิ่งหรือ
แนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสร้ำงเสถียรภำพของบริษัทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงกำร
ประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งในอนำคต 

4. กำรเข้ำลงทนุจะต้องไมท่ ำให้เกิดปัญหำสภำพคลอ่งตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

5. บริษัทฯ จะลงทนุในสดัสว่นที่สงูพอเพื่อให้สำมำรถเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทท่ีเข้ำไปร่วมลงทนุได้ 

6. บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบริษัทฯ ในแตล่ะ
ขณะ 

7. กำรลงทนุจะต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนเร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
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รำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำซึง่จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ พศ. 
2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกบัดแูลบริษัทที่เข้ำไปลงทนุด้วยกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯเข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยและ/
หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปร่วมลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยตวัแทนของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปรำศจำก
ผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้ำไปร่วมลงทนุ โดยตวัแทนของบริษัทจะต้อง
ก ำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่ำว ให้ปฎิบตัิตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยและ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ 

 
ทัง้นีเ้ร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และ กลุม่บริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจสง่ผลกระทบในด้ำนลบต่อสินทรัพย์ ของ
บริษัทฯ และกลุม่บริษัท ทีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนธุรกิจของบริษัทฯ และ
กลุม่บริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  

      ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

NCL International Logistics Public Company Limited  
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  : NCL 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107556000434 
ประเภทธรุกิจ : บริกำรจดักำรโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธรุกิจได้แก่กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ และ
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 146,913,184.50 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  : 113,538,030.25 บำท 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด :  587,652,738 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ  : 0.25 บำท 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน  

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

  

http://www.nclthailand.com/
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
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6.2 ชื่อและสถำนที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อบริษัท ลักษณะ 
กำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบยีน 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 

1,574,635 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

1,574,635 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

100 

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
กทม. 10600 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 60 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 

168.74 ล้ำนบำท 168.74 ล้ำนบำท 75.35 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด  จ ำกดั 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหนำ่ยอปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง 

40 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท 52.80 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 51 

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

FREIGHT 
FORWARDING 

1,300,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สหรัฐ 

1,300,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สหรัฐ 

100 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

 

5,000,000 หยวน 350,000 หยวน 100 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

5,000,000 หยวน - 100 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

10,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

10,000 
เหรียญดอลลำ่ร์

สิงคโปร์ 

100 
 

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

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

100,000 USD 100,000 USD 100 
 

PT. NCL Inter Logistik Indonesia 
Pan’s Building JL. Raya Sultan Agung No.425 Rt 006 Rw 
007, kelurahan medan Satria, kecamatan kota bekasi 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

60,000 USD 60,000 USD 60 
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6.3 บุคคลอ้ำงองิ 

นำยทะเบียนหุ้นสำมญั  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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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบยีน 146.9 ล้ำนบำท และทนุช ำระแล้ว จ ำนวน 113.5 ล้ำนบำท คิดเป็นหุ้น
สำมญัทัง้สิน้  587.6 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ข้อมลูรำยช่ือผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัปิด
สมดุทะเบียน ลำ่สดุ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

 

 
                รำยช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวพวัถำวรสกลุ   
 นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 136,307,274 30.01 
 นำงสำวฟำ้ใส พวัถำวรสกลุ 

 
34,431,790 7.58 

 นำงสำวป่ินรัก ประสทิธิศิริกลุ   
ภำวะ) 

30,952,100 6.81 
 นำงสำวยิง่รัก 

นำยวศิิษฏ์ 
พวัถำวรสกลุ 

ประสทิธิศิริกลุ 
30,000,000 
7,653,454 

6.60 
1.68 

  รวม   239,344,618 
 

       52.68 

2. บจก.ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,692,100 12.70 
3. นำยวรวฒุ ิ ทศันำววิฒัน์ 10,221,000 2.25 
4. นำงนวพร รัตนชยักำนนท์ 6,913,300 1.52 
5. นำยวรนนัท์ ธินรุ่งโรจน์ 6,900,000 1.51 
6. นำยมนต์ชยั สำทรสมัฤทธ์ิผล 5,020,000 1.10 
7. นำยบญัชำ สขุอนนัต์ชยั 4,973,000 1.09 
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม 4,110,000 0.90 
9. นำยนวตั  ชีวะพฤกษ์ 4,066,201 0.89 
10. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ 4,000,000 0.88 
11. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.88 
12. ผู้ ถือหุ้นรำยอื่น ๆ   106,911,902 23.60 
 รวม   454,152,121 100.00 

 

ที่มำ : ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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7.3 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัรุ่นที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1”) จ ำนวน ไม่เกิน 140,000,000 
หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 3 หุ้นสำมญัเดิม 
ต่อ1 หน่วย ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสำมำรถจัดสรรได้จ ำนวน 139,997,497 หน่วย และเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 ที่
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนมุตัิให้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนรวม 
70,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำหุ้นไว้หุ้นละ 0.25 บำท แบง่เป็น  

1. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนรวมไม่เกิน 63,650,000 หน่วย เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 (NCL-W2) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 6.6 หุ้ นสำมัญเดิม ต่อ1 หน่วย ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสำมำรถ
จดัสรรได้จ ำนวน 63,635,200 หนว่ย 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 6,350,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับสทิธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) โดยมีกำรปรับรำคำและอตัรำกำรใช้สทิธิ 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 ้ 
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7.3.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรำยช่ือปรำกฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้ น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้ นใน
วนัท่ี  24 ธนัวำคม 2558 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 139,997,497 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ + จ ำนวน
หุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 1 (NCL-W1) 

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

รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 20 มกรำคม 2559 

สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หลงัจากปรับสิทธิแล้วตามมติที่

ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่12 มิถนุายน 2560) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สำมญัได้ 1.04 หุ้น  

รำคำใช้สิทธิ (หลงัจากปรบัสิทธิแล้วตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือ

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

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทุก ๆ 6 เดือน 
(เดือนมิถนุำยน และ เดือนธันวำคม) ยกเว้นครัง้สดุท้ำย
จะก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกับ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย จะตรงกบัวนัท่ี 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 2561 

ไมม่ี 

เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) หมดอำยุใน
วนัท่ี 19 มกรำคม 2561 
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7.3.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NCL-W2) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรำยช่ือปรำกฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้ น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้ นใน
วนัท่ี  23 มิถนุำยน 2560 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 63,635,200 หนว่ย 

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 ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สำมญัได้ 1 หุ้น (โดยอตัรำกำรใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลง
ได้ในกรณีที่มีกำรปรับสทิธิ) 

รำคำใช้สทิธิ รำคำหุ้นละ 1.50 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุ ๆ 6 เดือน 
(เดือนธนัวำคม และ เดือนมิถนุำยน) ยกเว้นครัง้สดุท้ำย
จะก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกับ
วันที่ 29 ธันวำคม 2560 และก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย จะตรงกบัวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 

ข้อจ ำกดักำรโอน ไมม่ี 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำนวนหนว่ยที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ไมม่ี 

เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W2) หมดอำยุใน
วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 

    



                                                                   บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       55 
                                                                

7.3.3 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NCL-W3) 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 20 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญรุ่นที่ 3 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 หรือ NCL-W3”) จ ำนวน ไม่เกิน 65,000,000 
หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 7 หุ้นสำมญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วยให้ปัดทิง้) ซึ่งสำมำรถจัดสรรได้
จ ำนวน 64,877,441 หนว่ย โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

เสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรำยช่ือปรำกฎในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ในวนัปิดสมดุทะเบียน (Record date) ในวนัที่  
26 กรกฎำคม 2561 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 64,877,441 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 104,000,000 หุ้น รำคำ par 0.25 บำท 

รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 16 เดือน  

นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 7 สงิหำคม 2561 

สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สำมัญ ได้  1.50 หุ้ น  (โด ยอัต รำก ำรใ ช้ สิ ท ธิ อ ำจ
เปลีย่นแปลงได้ในกรณีที่มีกำรปรับสทิธิ) 

รำคำใช้สทิธิ  รำคำหุ้ นละ 2.40 บำท (ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้
สทิธิ) 

วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวันที่ 
28 มิถนุำยน 2562 และครัง้สดุท้ำยจะก ำหนดวนัใช้สทิธิ
ตรงกับวันหมดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยจะ
สำมำรถใช้สิทธิได้ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
จะตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 

ข้อจ ำกดักำรโอน ไมม่ี 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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จ ำนวนหนว่ยที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

64,877,441 หนว่ย 

 

หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ (NCL-W3) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและได้รับ
ผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้วของบริษัทฯ ทกุประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์
ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย  4 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน   

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคุณสมบตัิตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และ
รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงอยูใ่นกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกฝ่ำย อีก
ทัง้จดัให้มีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือ 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี ้
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้ 
       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันที่เข้ารับต าแหน่ง 

1. นำยกร  ทพัพะรังสี กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรอิสระ 4 กมุภำพนัธ์ 2556 

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 4 กมุภำพนัธ์ 2556 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 
 
 

15 พฤษภำคม 2558 

4. นำงนำรี บญุธีรวร 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 26 เมษำยน 2560 

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

กรรมกำรอิสระ 26 เมษำยน 2560 

6. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ์ 2556 

7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ์ 2556 

8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ์ 2556 

9.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำม 

13 สิงหำคม 2557 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท1 
หมำยเหต ุ: 1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 มีมติแตง่ตัง้นำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก  
                   ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัทแทนนำงสำวรัชนี เหลำ่สำครชยั ซึง่ได้มีควำมประสงค์ลำออกจำกต ำแหน่งดงักลำ่ว 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผกูผนับริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกุล นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต นำงสำวเนติรัด สงัข์
งำม และนำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้   กรรมกำรสองในสีค่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน ตลอดจน
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงนำรี  บญุธีรวร1 กรรมกำรตรวจสอบ 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน  8  ทำ่น ดงันี ้
             ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. นำงนำรี บญุธีรวร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  5  ทำ่น ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำงนำรี บญุธีรวร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4. พล.อ.พอพล มณีรินทร์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

5. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย   
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำร 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำร 

4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำร 

โดยมนีำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 
รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 มีดังนี ้

 จ านวนที่ร่วมประชุม / จ านวนประชุมทัง้หมด 

ช่ือ    - สกุล คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

1. นำยกร            ทพัพะรังสี 5/5 - - - - 
2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 5/5 5/5 3/3 1/1 - 
3. นำงจิตรมณี    สวุรรณพลู 5/5 5/5 3/3 1/1 - 
4. นำงนำรี บญุธีรวร 4/5 4/5 3/3 1/1 - 
5. นำยพอพล มณีรินทร์ 2/5 2/5 2/3 1/1 - 
6. นำยกิตติ        พวัถำวรสกลุ 5/5 - 3/3 - 7/7 
7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 5/5 - 3/3 - 7/7 
8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม 5/5 - 3/3 1/1 7/7 
9. นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 5/5 - 3/3 - 7/7 
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8.6 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ ำนวน 5 ทำ่น ดงันี ้
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยให้บริกำรบริหำรและ 
จดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร (FF) 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี-กำรเงินและธุรกำรบคุคล  

4. นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยให้บริกำรขนสง่และ 
กระจำยสินค้ำระหวำ่งประเทศ (NVOCC) 

5.  Mr.Marc   Cheng Chee Ooi ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยสำยงำนพฒันำธุรกิจ 

8.7 เลขานุการบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้นำงสำว
รุ่งอรุณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมำะสมเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัท 
ซึ่งมีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย 
กฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเป็นผู้มีควำมเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและข้อ
พึงปฏิบตัิที่ดี โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด   

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม และ
สมเหตสุมผล โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกบัผลประกอบกำรของบริษัท และ
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร         
  ตำมมติที่ประชุมสำมัญของผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้ประชมุกรรมกำรตอ่ครัง้ โดยมีรำยละเอียด ดงันี  ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครัง้) 
ประธำนกรรมกำร 50,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

    กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 

    กรรมกำร 20,000 
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บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเท่ำนัน้ โดยไม่มีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้คณะกรรมกำรชดุย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

ส าหรับงวดปี  2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี ้
 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ค่าบ าเหน็จ รวม 
1. นำยกร ทพัพะรังสี 1 300,000  184,092 484,092 
2. นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเหนิด 100,000 80,000 110,456 290,456 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 100,000 40,000 73,636 213,636 
4. นำงนำรี บญุธีรวร  80,000 30,000 73,636 183,636 
5. พล.อ.พอพล มณีรินทร์  40,000 80,000 73,636 133,636 
6. นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 100,000  73,636 173,636 
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 100,000  73,636 173,636 
8. นำงสำวเนตรัิด สงัข์งำม 100,000  73,636 173,636 
9.นำงสำวพรทพิย์        แซล่ิม้ 100,000  73,636 173,636 

    รวม  1,020,000 170,000 810,000 2,000,000 

  หมำยเหต ุ : 1 นำยกร ทพัพะรังสี ได้รับคำ่ตอบแทนกรรมกำรทัง้ในกำรประชมุกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น 

      

 8.8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  ผู้บริหำรของบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนสั ซึง่สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในปี 
2561 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัท และ ผู้บริหำรของบริษัท สี่รำยแรกต่อจำก
กรรมกำรบริษัท ในปี 2561 บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนรวมทัง้สิน้  19.42 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี) 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 

-  เงินเดือน โบนสั  
- คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ เชน่ คำ่ประกนัสงัคม เงิน

สมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และคำ่คอมมิชชัน่ 
เป็นต้น 

 

15.86 

3.56 

คำ่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมมี่ 

  
 8.8.3 ค่าตอบแทนอื่น  

  - ไมม่ี – 

 

 

ช่ือ – นามสกุล 
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8.9 บุคคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 145  คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 70.17 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนสั ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำประกนัสงัคม 
และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยสำมำรถแบง่รำยละเอียดตำมฝ่ำยดงันี  ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
แผนกให้บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 66 
แผนกให้บริกำรขนสง่และกระจำยสินค้ำระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 33 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอ่ืน ๆ 46 

รวม 145 
  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2556 กบั บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกสกิรไทย 
จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริษัทในระยะยำว 

ค่าตอบแทนอื่น  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพท่ีบริษัทจ่ำยให้กบัพนกังำนของบริษัท
แล้ว บริษัทยงัมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กบัพนกังำนของบริษัทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรชว่ยเหลอื 

- สวสัดิกำรด้ำนเคร่ืองแบบพนกังำน 

- สวสัดิกำรคำ่พำหนะ / คำ่ที่พกั / คำ่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิกำรด้ำนกิจกรรม 

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 

- สวสัดิกำรด้ำนกำรลำ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีพนกังำนทัง้สิน้ 147 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีพนกังำนทัง้สิน้ 148 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีพนกังำนทัง้สิน้ 145 คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี –  
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ทศันคติ 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ  รองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต โดยบริษัทได้จัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนกังำนแตค่น  ซึง่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำนโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2561 บริษัทได้มีผู้บริหำรและพนกังำน ร่วมอบรมกบัหนว่ยงำน
ภำยนอกทัง้สิน้ 32 หวัข้อ และได้จดัให้มีกำรอบรมภำยในทัง้สิน้ 5 หวัข้อ ดงันี ้
 
หลกัสตูรอบรม-สมัมนำภำยนอก มีดงันี ้
1. หลกัสตูรพืน้ฐำนด้ำนควำมยัง่ยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 2  
2. หลกัสตูร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 
3. หลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร Writing For PR 
4. หัวข้อ"กำรผ่อนคลำยกฎระเบียบกำรท ำธุรกรรมเงินตรำต่ำงประเทศให้แก่บริษัทที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 

(Qualified company)"  
5. หวัข้อ "MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market" 
6. หวัข้อ Exclusive Coaching 2018 “SET Sustainability Assessment เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินควำม

ยัง่ยืน” 
7. หวัข้อ Capital Market Research Forum ในหวัข้อ “วิเครำะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จำกผลส ำรวจควำมคดิเห็นผู้บริหำร

บริษัทจดทะเบียน (CEO Survey)” 
8. IR Talk ครัง้ที่1 หวัข้อ IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates  
9. IR Talk Series #2 “How to prepare for international roadshows” 
10. IR Talk Series #3 "Cracking the Secrets of IR Success for Mid-Small Cap"  
11. หลกัสตูร กำรขบัรถเชิงปอ้งกนัอบุตัิเหตแุละกำรขบัรถเพื่อประหยดัเชือ้เพลงิ 
12. หวัข้อ Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities 
13. หลกัสตูร “ควำมรู้พืน้ฐำนส ำหรับวิชำชีพนกัลงทนุสมัพนัธ์ (IR Fundamental Course)” 
14. หลกัสตูรวิชำกำรผู้พิพำกำษสมทบในศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำฯกลำงรุ่นท่ี 12/2560 
15. ร่วมรับฟังข้อมลู เร่ือง กำรสง่รำยงำนประจ ำปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution 
16. Seminar & Workshop หวัข้อ "Sustainable Supply Chain"  
17. หวัข้อ กำรซกัซ้อมควำมเข้ำใจมำตรกำรเตือนผู้ลงทนุ 
18. หวัข้อ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation 
19. หลกัสตูรประกำศนียบตัรธรรมมำภิบำลทำงกำรแพทย์ 
20. หวัข้อ ICO and Cryptocurrency 's Legal Acc. and Tax Challenges  
21. หลกัสตูรกฎหมำยทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
22. หลกัสตูรกำรอบรมบญัชีเชิงปฏิบตัิกำร – กำรรวมธุรกิจ 
23. หวัข้อ Business Transformation 
24. IT Future for Capital Market 2/2561 หวัข้อ "The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry"  
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25. IT Future for Capital Market 3/2561 หวัข้อ INNOVATION – Innovative toward future society with AI and IoT  
26. หวัข้อ Enhanced experiences in the Digital workplace for 2019  
27. หวัข้อ AIS Business : THE DIGITAL FUTURE for 2019  
28. หวัข้อ Global innovation policy  
29. หวัข้อ Israel ICT Roadshow 2018 
30. หวัข้อ Azure Summit 2018: Artificial Intelligence and Data & Analytics 
31. หวัข้อ Living with disruption: Impact of Block chain on Businesses 
32. หวัข้อ Automatic Project Resourcing with App Maker 

 
หลกัสตูรอบรมภำยในมีดงันี ้ 
1. หลกัสตูร เทคนิคกำรสือ่สำรและกำรประสำนงำนท่ีมีประสทิธิภำพ (Effective Coordination & Communications)  
2. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Good Governance) 
3. Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตลำดหลกัทรัพย์ 
4. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่  
5. กำรพฒันำชมุชนและกำรรักษำสิง่แวดล้อม 

 

สรุปจ ำนวนชัว่โมงกำรอบรมพนกังำนประจ ำปี 2561 
 

ระดับ จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน 

ผู้บริหำร 36 

พนกังำน 19 

 
ทัง้นีส้ ำหรับหลกัสตูรกำรอบรมภำยนอก บริษัทได้สนบัสนนุให้พนกังำนและผู้บริหำร เข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรที่เหมำะสม

และเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำศักยภำพในกำรท ำงำนที่จัดขึน้โดยสถำบันต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพื่อให้ผู้บริหำรและ
พนกังำนทกุทำ่นได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพืน้ฐำนเก่ียวกบัองค์กร นโยบำย ภำพรวมขององค์กร เพื่อรับทรำบและปฏิบตัิอยำ่งถกูต้อง
ร่วมกนั รวมถึง กำรพฒันำด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี ซึ่งมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมัน่คงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น        
ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและสง่เสริมให้เกิดควำมยัง่ยืนของบริษัทฯ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยก ำหนดให้มีนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนกังำนทกุคน ได้ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ได้
พิจำรณำทบทวนคูม่ือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและข้อพงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ ให้คลอบคมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

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

ดงันัน้กรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนยึด
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ พนกังำนทกุคน จะปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมมุง่มัน่ ทุม่เท และรับผิดชอบอยำ่งเต็ม
ควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและยึดมัน่ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

2) คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคญัร่วมกบัผู้บริหำรในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย และเปำ้หมำยธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม 

3) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทุกคนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ 
และ ถกูต้องตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงประกำศที่เก่ียวข้อง 

4) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้ดแูลสอดสอ่ง ควบคุม และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนทุกคน จะยึดมัน่ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ยุติธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้  
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6) ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำระบบบญัชี
และรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องและเช่ือถือได้ 

7) ปฏิบตัิต่อพนกังำนด้วยควำมเป็นธรรม สง่เสริมและปลกูจิตส ำนึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ
ศกัยภำพของบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง 

8) ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญั ทัง้ในเร่ืองกำรเงิน และเร่ืองที่ไมใ่ช่เร่ืองกำรเงิน อยำ่งถกูต้อง เพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทนัเวลำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ
และเทำ่เทียมกนั อยำ่งเหมำะสมและทัว่ถึง 

9) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง 
10) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และน ำไปสู่กำร

พฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัท 
รวมถึงบริษัทย่อยยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน โดยเพิ่มเติมเร่ืองกำรให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำรฝ่ำฝืน หรือ
กำรไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจ้งเบำะแส ให้ข้อมลู และมำตรกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมต่อ ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ รำยงำน ผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนข้อมลูดงักลำ่ว  

จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิงำนและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อย่ำง
โปร่งใส ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมกฎหมำย ยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม จึงได้จดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นสว่นหนึ่งของ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้เป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำนทุกคนใน
องค์กร และปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง โดยได้มีกำรเผยแพร่ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
และ “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้บคุคลภำยนอกได้รับทรำบ และ มีกำรสือ่สำร
ภำยในองค์กร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำนของบริษัท รับทรำบเพื่อน ำไปปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้อง 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ ถือหุ้น  
โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยท ำหน้ำที่ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม 
รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตำ่งประเทศ 
ทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนั ได้แก่  กำรซือ้ขำยหรือกำรโอนหุ้น  กำรมีสว่นแบ่งในก ำไร
ของบริษัท  กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ  กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำร
ก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

http://www.nclthailand.com/
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นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1) ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ ำทกุปี ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่สิน้รอบบญัชีของบริษัท
และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งดว่นที่จะต้องพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นซึง่จ ำเป็นต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป 

2) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท
ลว่งหน้ำ โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้อย่ำงน้อย 30 วนั บริษัทได้จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 โดยได้ประกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
เสนอตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่วได้ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน – 29 ธนัวำคม 2560 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรับ ปรำกฎวำ่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

3)  จัดท ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกท่ำนรวมถึงผู้ ถือหุ้ นสถำบัน พร้อมทัง้
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้อมลูส ำคญัและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น พร้อมควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบ ประกอบด้วยแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และระบวุิธีกำรมอบฉนัทะให้ชดัเจน พร้อมทัง้ระบ ุวนั เวลำ สถำนท่ี 
และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ ถือหุ้นจะต้องน ำมำแสดงใน
วนัประชมุเพื่อรักษำสทิธิในกำรเข้ำประชมุโดยจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั และกรณีมีรำยกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรำยกำรเก่ียวโยง หรือขอ
เพิกถอนหลกัทรัพย์ กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ ต่อกรรมกำรและพนกังำน กำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั เพิ่มทนุ หรือลดทนุ ต้องสง่จดหมำยเชิญให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุที่เก่ียวข้องอยำ่ง
ครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้ประกำศลงใน
หนงัสอืพิมพ์ฉบบัภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วนั ติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุอยำ่งน้อย 3 วนั นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้เผยแพร่
หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ฉบบัสมบรูณ์ พร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบบั
ภำษำไทย เผยแพร่ลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 30 วนั และฉบบัภำษำองักฤษ เผยแพร่ลว่งหน้ำก่อนวนั
ประชมุเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รรับข้อมลูขำ่วสำรเพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นกำรลว่งหน้ำส ำหรับให้ผู้ ถือหุ้น
เตรียมตวัมำเข้ำร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสำรกำรประชุมด้วย ทัง้นีบ้ริษัทก ำหนดให้มีกำรแจ้งผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ วำ่บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุบนเว็ปไซต์ของบริษัทด้วย 

4) ในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุจะมีกำรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในกรณีจ ำเป็นรีบดว่นเพื่อรักษำสทิธิหรือประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและจะสง่หนงัสือนดัประชุมไม่น้อยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวำระกำรประชมุผู้
ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนจดัสง่เอกสำร 

5) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมลูและขำ่วสำรของผู้ ถือหุ้นผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมลูและขำ่วสำรตำ่ง ๆ 
ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวนัประชุมลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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ดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัท  

6) บริษัทไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนย่อมมีสิทธิเข้ำ
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และ วิสำมญัผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

7) หำกผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระหรือบคุคลใด 
ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจดัสง่ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่ถกูต้องตำมกฎหมำย ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกนักับผู้ ถือหุ้นทกุประกำร  ทัง้นีบ้ริษัทได้ท ำ
กำรเสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระในหนงัสือมอบฉนัทะของบริษัท เพื่อเป็นทำงเลือกของผู้ ถือหุ้นให้มีโอกำสเลือกมอบ
ฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึง่อีกด้วย 

8) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบเก่ียวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประชุม รวมถึง
วิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ 
ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำรประชมุจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมในท่ี
ประชมุอยำ่งอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำร 
ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องจะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุด้วย 

9) กำรด ำเนินกำรนบัคะแนนเสยีง บริษัทจดัให้มีบคุลำกรภำยนอกที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสยีงใน
ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นและวิสำมัญผู้ ถือหุ้ น อำทิ ผู้ ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกภำยนอก หรือผู้ ถือหุ้น
อำสำสมคัร หรือที่ได้รับกำรคดัเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบและบนัทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุ 

10) ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชมุสำมญัประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ภำยหลงัเร่ิมกำรประชมุแล้ว มีสทิธิ
ออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

11) บริษัทได้ระบุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น และในกำร
ประชุมดงักลำ่ว หำกกรรมกำรทำ่นใดมีสว่นได้เสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนที่ประชมุจะแจ้ง
ให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมทรำบก่อนพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรท่ำนที่มีส่วนได้เสียนัน้จะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วำระนัน้ ๆ  

12) บริษัทท ำกำรเปิดเผยมติและผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ภำยในวนัประชุม หรืออย่ำงช้ำ ภำยใน 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภำยในวนัเดียวกนั 

13) จดัให้มีกำรจดรำยงำนกำรประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึประเด็นซกัถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำร
ประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะน ำสง่รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วในเว็บไซต์ของ
บริษัท 

14) สทิธิในกำรได้รับเงินปันผล กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เหตผุลและ
ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ทรำบ ทัง้ใน รำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอร์ม 
56-1(รำยละเอียดหวัข้อ นโยบำยจ่ำยเงินปันผล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)  
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 ทัง้นีใ้นปี 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจัดสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมตัิให้งด
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำนและกำรลงทนุขยำยธุรกิจใน
อนำคต โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

15) สิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร  : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหนง่ โดยพิจำรณำจำกผู้ประกอบกำรท่ีมีประเภทธุรกิจ 
ขนำดธุรกิจ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยที่มีมลูคำ่ตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกล้เคียงกนับริษัทฯ ซึง่ได้เสนอคำ่ตอบแทนในรูปของคำ่
เบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเป็นประจ ำทกุปี ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 ในหวัข้อ “คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

16) สิทธิในกำรในควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี  : คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้พิจำรณำคดัเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิ โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบญัชีที่น ำเสนอเข้ำ รับกำรแต่งตัง้อย่ำงเพียงพอ เช่น 
คณุสมบตัิ ควำมเป็นอิสระ ประสบกำรณ์ และคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2561 
เวลำ 10.00 น. ณ บำงกอกคลบั อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 8 ทำ่น โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ 
ผู้สอบบญัชี ได้เข้ำร่วมประชมุอยำ่งครบถ้วน เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัท ำหนงัสอื
เชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทหลงัวนัประชุมภำยใน 14 วนั ส ำหรับกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำระเบียบ
วำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรโดยได้ประกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเสนอตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ตัง้แต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน – 29 
ธนัวำคม 2560 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรับ ปรำกฏวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียน
เข้ำประชุม บริษัทได้จดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและ
เหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผู้ เข้ำประชุมด้วยระบบบำร์โค้ด พร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทัง้ที่มำด้วยตนเอง และได้รับกำรมอบฉนัทะ 
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และในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 
10.00 น. ณ บำงกอกคลับ อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ทำ่น โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ 
ผู้สอบบญัชี ได้เข้ำร่วมประชมุอยำ่งครบถ้วน เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัท ำหนงัสอื
เชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชุม 16 วนั และรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 1/2561 ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทหลงัวนัประชุมภำยใน 14 วนั ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริษัทได้จัดให้มีกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผู้ เข้ำประชุมด้วย
ระบบบำร์โค้ด พร้อมทัง้จดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแตล่ะวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มำด้วยตนเอง และได้รับกำรมอบฉนัทะ 

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

บริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร  
ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวำ่คณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำรได้ดแูลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักับผู้ ถือหุ้นทุกรำย โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ  โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้อย่ำงน้อย 30 วนั 
บริษัทได้จดัท ำหลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 โดยได้ประกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.nclthailand.com) ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน – 29 ธนัวำคม 2560 

2) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือ
ละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยจดัเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับและให้ข้อมลูในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วม
ประชมุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบำร์โค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรวดเร็วและ
ได้มีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย  นอกจำกนีบ้ริษัทได้จัดให้
สถำนที่จัดกำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรับกับจ ำนวนผู้ ถือหุ้น และก ำหนดสถำนที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีกำร
คมนำคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 

3) ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระท่ีก ำหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูส ำคญั และด ำเนินกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุและไม่เพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุโดยทีท่ี่ไม่ได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสศกึษำข้อมลูประกอบระเบียบวำระอยำ่งเพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรำยช่ือกรรมกำร
อิสระดงักลำ่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดแูลผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงั
กรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเร่ือง หำกเป็นข้อร้องเรียน 
กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็นข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำ

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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กำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึง่หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำวำ่เป็นเร่ืองที่ส ำคญัที่มีผลตอ่ผู้มีสว่นได้
เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรส ำคัญของบริษัทที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ โดยภำยหลงัจำกกำรเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว จะน ำข้อมลูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวมถึงจดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่ง
บริษัทกบัผู้ ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมและได้รับข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียม  

7) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้งขำ่วสำรและข้อก ำหนดตำ่ง 
ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรตำมที่ได้รับแจ้งจำกทำงหนว่ยงำน
ดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8) บริษัทก ำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน 
และลกูจ้ำง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู โดยมีก ำหนดเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท หรือน ำข้อมลูของบริษัทเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตน พร้อมทัง้แจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท  และนโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยดงักล่ำว และได้มีมติ
อนมุตัิให้ใช้เป็นฉบบัปัจจบุนั ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและแจ้งแนวทำง
ดงักลำ่วให้ทกุคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยตอ่
สำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภำยในของบริษัทยอ่ย 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ไมว่ำ่จะได้ผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

3. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกบัหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนด
โทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำร
รำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
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หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

4. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผยรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัท ในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรำยงำนต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ) ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยตอ่สำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่
ข้อมลูภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยในต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกวำ่
จะได้มีกำรแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัท
ถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วยวำจำ 
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มำในต ำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำย
ซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทัง้
ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

7. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับเทียบเท่ำผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ต้องจดัท ำรำยงำนและน ำสง่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร (ตำมนิยำมของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ให้จดัท ำรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ โดยสง่ไปท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และน ำสง่ส ำเนำให้เลขำนกุำรบริษัทรับทรำบทกุครัง้ เพื่อจดัท ำเป็น
รำยงำนให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรรับทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับเทียบเท่ำผู้ จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ต้องรำยงำนเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทอยำ่งน้อย 1 วนัลว่งหน้ำ
ก่อนกำรซือ้ขำยตอ่เลขำนกุำรบริษัทเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 
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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำกำร
ตดัสินใจใด ๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท เท่ำนัน้  และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยีกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัท
ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรมีสว่นได้เสยีของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสนิใจ  รวมถึงไมม่ีอ ำนำจ
อนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบถึงควำมสมัพันธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

2. หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร หรือผู้บริหำร ที่อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกับต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก ำหนด 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรรำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้และให้
แจ้งกำรมีสว่นได้เสยีอยำ่งน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

4. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี 

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนบริษัทต้องปฏิบตัิตำมข้อบงัคบับริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึง่ถือ
เป็นเร่ืองส ำคญัที่ต้องยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่ำเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยและจดัให้มี
กำรเผยแพร่ข้อมลูเพื่อควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิด้วย 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่แข่ง คู่ค้ำ พนกังำน หรือ
เจ้ำหนีต้่ำง ๆ เป็นต้น รวมทัง้สิ่งแวดล้อม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำสิทธิ
ดงักลำ่วได้รับควำมคุ้มครองและกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั จึงได้ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ตลอดจนค ำนึงถึงชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ตอ่ต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน 
และจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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นโยบายและแนวทางปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่ องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใสโดยจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและไมด่ ำเนินกำรใด ๆ 
ที่จะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 
และสม ่ำเสมอ 

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจ้ำของและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น อนัจะ

น ำไปสูค่วำมเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 
3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอยำ่งตอ่เนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม 
4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัส้ำรสนเทศที่รำยงำนตำม

รอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่เก่ียวข้องโดยไม่
กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัท 

5. จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 
6. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับกำร

พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  
7. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบและศกึษำข้อมลูก่อนกำรประชมุ 
9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นโดย วนั เวลำ สถำนที่ และ วิธีกำรที่ไม่เป็นอปุสรรคในกำรเข้ำร่วม

ประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้
ผู้อื่นมำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

10. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน 

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษำทรัพย์สินของตนเอง ขจัดกำร
แสวงหำผลประโยชน์อนัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรือทำงอ้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมัน่ของลกูค้ำเป็นกุญแจส ำคญั อนัน ำไปสูค่วำมส ำเร็จของบริษัท
อยำ่งยัง่ยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลติ จ ำหนำ่ยสนิค้ำ และ บริกำร ที่ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
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2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุง่มัน่ พฒันำสินค้ำและบริกำร คิดค้นนวตักรรมใหม ่ๆ เพิ่มคณุค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตดัสินใจอย่ำงไม่
ปิดบงัหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 

3. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลกูค้ำ รักษำ
ควำมลบัทำงกำรค้ำของลกูค้ำ ไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจำกลกูค้ำ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
5. ปฏิบตัิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้ำเป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนว
ทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย 

6. จดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และ ค ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใสอ่ยำ่ง
เป็นธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ ค้า 

บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูค้่ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงไมเ่อำรัดเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ  โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงตำมสญัญำที่ท ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด เพื่อพฒันำ
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย 

2. มีเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกลกูค้ำที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว 
อนำมยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัที่เป็นธรรม เสมอภำค และ
เคำรพซึง่กนัและกนั 

3. รักษำควำมลบัหรือข้อมลูทำงสำรสนเทศของคูค้่ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
4. สร้ำงสมัพนัธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกนั แลกเปลีย่นควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำและเพิ่มคณุคำ่ให้แก่สนิค้ำและ

บริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกนั  
5. ปฏิบตัิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ให้ข้อมูลที่ถกูต้องในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ให้รีบเจรจำกบัคู่ค้ำเป็นกำร

ลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย 
6. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทจุริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรักษำบรรทดัฐำนของข้อพงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีท้กุกลุม่อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัอยำ่งเคร่งครัด 
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี 
4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและตรงเวลำ 
5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งเจ้ำหนีท้รำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนว

ทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสยีหำย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่มีคำ่และเป็นปัจจยัแหง่ควำมส ำเร็จของบริษัท และเช่ือวำ่พนกังำนทกุคนมี
สว่นร่วมในกำรเติบโตของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั  

1. ปฏิบตัิต่อพนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
สง่ผำ่นข้อมลูหรือควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรือผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด  
3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันด้วยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ อำยุ 

ควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำงทัว่ถึง 

สร้ำงควำมมัน่คงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 
5. ส่งเสริมให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบริษัท และรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เพิ่มเติมกับพนักงำนในทุกด้ำน โดยสอดคล้องกับนโยบำย สภำพ

ปัญหำ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรให้
ควำมส ำคญัในด้ำนสิง่แวดล้อม เป็นต้น  

7. ก ำหนดให้มีกำรอบรม ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้ เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรตอ่ต้ำนคอร์รัป
ชนั กบัพนกังำนทกุทำ่นทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 

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

9. จดัให้มีสวสัดิกำรและสทิธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนกังำน อำทิ นโยบำยสวสัดิกำรพนกังำนช่วยเหลอืพนกังำนกรณี 
10 โรคร้ำยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

10. เปิดโอกำสให้พนกังำนมีช่องทำงกำรสือ่สำร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบักำรท ำงำนซึง่ข้อเสนอตำ่ง ๆ จะได้รับกำร
พิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ำยและสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั  

11. สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมกด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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12. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ รวมทัง้จัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงหลกั
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อกนัภำยใต้สิทธิมนษุยชน เคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสำกล เป็นจริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบคุคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นสว่นตวั กำรมีสิทธิอนัชอบธรรมตำมกฎหมำยและ
สิทธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสีย กำรตดัสินใจของผู้บริหำรควรมีควำมเป็นกลำงและปฏิบตัิต่อทกุคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชำติ  

โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อย ต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทัว่กัน ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของวินยัในกำรท ำงำน ซึง่ต้องค ำนงึถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล ไมก่ระท ำกำร
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ข้องเก่ียวกับหน่วยงำนหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  

บริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิดงันี ้

1. บริษัทจะต้องไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสนิทรัพย์ทำงปัญญำของผู้อื่น หรือ คูแ่ขง่ขนัทำงกำรค้ำ 
2. ผู้บริหำรและพนกังำนจะต้องไม่แสวงหำควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่หรือข้อมลูจ ำเพำะของคู่แข่ง โดยวิธีกำรอนัมิชอบ

ด้วยกฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมลูของคูแ่ขง่ ไม่ว่ำจะได้จำกลกูค้ำหรือบคุคลอื่น  นอกจำกนีย้งั
รวมถึงควำมลบัทำงกำรค้ำของบริษัท เช่นแผนธุรกิจ ข้อมลูทำงเทคนิค นวตักรรมใหม ่ซึง่พนกังำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้อง
เก็บรักษำเป็นควำมลบั โดยไมน่ ำไปเผยแพร่ให้บคุคลภำยนอก ไมว่ำ่จะเป็นคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำหรือไมก็่ตำม  

3. บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบำยให้พนกังำนใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตำมท่ีบริษัท ก ำหนดและติดตัง้ให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย และห้ำมมิให้ท ำกำร
ติดตัง้หรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร์ เกม ฯลฯ ท่ีลขิสทิธ์ิไมถ่กูต้องตำมกฎหมำย โดยฝ่ำยสำรสนเทศมีหน้ำที่
ก ำกับดูแล ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้
พนกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองดงักลำ่ว  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บริษัทจดัให้มีกำรจ้ำงงำนท่ียตุิธรรม และให้พนกังำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอยำ่งเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบำยคำ่ตอบแทนพนกังำน ซึง่พิจำรณำจำกอตุสำหกรรมที่มีขนำดใกล้เคียงกนั ควำมเหมำะสม ประสบกำรณ์ 

คณุวฒุิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมินควำมสำมำรถและผลกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  
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3. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน
แตล่ะคน 

4. บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำน อำทิเช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี ชุดฟอร์มพนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคร้ำยแรง เงินช่วยเหลือพนกังำนด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 
รวมถึงกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทก ำหนดช่วงทำงให้พนักงำนเข้ำแจ้งเร่ืองที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินัยและกฎหมำยได้ โดยสำมำรถส่งเป็น
จดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผู้จดักำร หรือสง่ผำ่นทำงอีเมล์ของกรรมกำรผู้จดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้้อมลูของผู้แจ้งจะได้รับกำรตอบสนองอยำ่งจริงจงัและพนกังำนผู้รำยงำนจะไม่ได้รับควำมเดือดร้อนอนัเนื่องมำจำก
กำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสจุริต ข้อมลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรร้องเรียน ผู้
ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่ำพนกังำนเป็นปัจจัยที่ส ำคญัต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของบริษัท และมุ่งมัน่ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ สิง่แวดล้อม บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ
สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน ทัง้ด้ำนควำม
ปลอดภยั  สขุอนำมยั และ สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน ซึ่งถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนกังำนทกุคนที่จะต้องให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจตรำและเฝำ้ระวงัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้อยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับพนกังำนทกุคน 
2. ปฏิบตัิติตำมข้อกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิง่แวดล้อม ของประเทศที่บริษัทเข้ำ

ไปท ำธุรกิจ  
3. บริษัทสนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมให้ปลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 
4. พนกังำนทกุคนต้องค ำนงึถึงควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัทเป็นส ำคญัตลอดเวลำ

ที่ปฏิบตัิงำน 
5. พนกังำนทกุคนต้องดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 
6. พนกังำนทกุคนมีสทิธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนและสภำพแวดล้อมของบริษัทให้

ดีขึน้ได้  
7. บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดกำรมีสว่นร่วมในด้ำนควำมปลอดภยัตำ่ง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส ำนกึของพนกังำน เชน่ 

กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ์ ด้ำนควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นต้น 
8. สง่เสริมให้ควำมรู้เก่ียวกบัสขุอนำมยั ควำมปลอดภยัในทกุระดบั ตลอดจนสนบัสนนุวิธีกำรและกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำร

ปอ้งกนัสิง่แวดล้อมตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 
9. ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั จะต้องท ำตนให้เป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจให้พนกังำนปฏิบตัิงำนด้วยวิธีที่ปลอดภยั 

mailto:kitti@nclthailand.com
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โดยในปี 2561 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงสว่น 

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 วนั 

ไมห่ยดุงำน 

145 - - - - - - - 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสงัคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพื่อธ ำรงรักษำไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่ ำเนินธุรกิจที่ให้สงัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่่วมในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทกุระดบัอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท 
4. สง่เสริมกำรอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
5. ร่วมมือกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน 
6. ให้กำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์ 
7. สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบัชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถกูต้อง โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

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

2. สร้ำงวฒันธรรมองค์กร และสร้ำงจิตส ำนกึให้พนกังำนทกุระดบั เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร
สิง่แวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยัง่ยืน 

3. สง่เสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบ ำบัดและฟื้นฟู กำร

ทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน 
5. มีกำรคดัเลอืกคูค้่ำที่ด ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมกำรได้ตระหนกัและสง่เสริมให้มกีำรปลกูจิตส ำนกึในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
เพื่อให้พนกังำนมีจิตส ำนกึ และร่วมกนัประหยดักำรใช้ทรัพยำกร พลงังำน เช่น กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใช้ลฟิต์โดยสำร รณรงค์
กำรใช้กระดำษสองหน้ำ ลดกำรใช้กระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด/เปิดไฟฟำ้และแอร์ เป็นเวลำ และ ปิดแอร์ในชว่งพกักลำงวนั 
รณรงค์ให้พนกังำนใช้น ำ้อยำ่งประหยดั และมีเคร่ืองท ำน ำ้ดืม่ไว้บริกำรพนกังำนอยำ่งเพียงพอ เพื่อลดกำรซือ้น ำ้ดืม่ที่ใช้ขวด
พลำสติก 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั โดยได้ก ำหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัไว้ในคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควรด ำเนินกำร
อยำ่งถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้วำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำหรือท ำให้บริษัทเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีง ส ำหรับสิง่ของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนกังำน หรือแจกจ่ำยให้กบัพนกังำนในบริษัท 

-  กำรจัดซือ้จัดหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีได้รับ รวมทัง้ต้อง
สำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษัทจะต้องหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนกังำนของรัฐด ำเนินกำรที่ไม่
ถกูต้องเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัหรือกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสตำ่ง ๆ เป็นต้น 
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 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว้ โดยบริษัท
ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรือกำรเลกิจ้ำง  

 ทัง้นี ้นโยบำยดังกล่ำวได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 บริษัทได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนำรมณ์ต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชนั และไม่ยอมรับให้มีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำกกำรปฏิบตัิงำนในองค์กร  เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  

 บริษัทมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรตอ่ต้ำน
กำรให้สนิบนและกำรคอร์รัปชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยดึมัน่ในกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชนัทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองค์กรจะต้องยดึถือและปฏิบตัิตำม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่ส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัททัง้หมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยภำยหลงัจำก
บริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะท ำกำรเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบริษัท
ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

จัดท ารายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีกำรเลอืกใช้นโยบำยบญัชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมี
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สำระส ำคญั โดยมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั และประเมินและสอบ
ทำนระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุครัง้ 
และได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะส ำหรับงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท ำหน้ำที่ในกำรติดตอ่และให้ข้อมลูต่ำง ๆ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน และ
ตรงตอ่ควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

นโยบายและแนวทางปฏิบตักิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทมุง่มัน่ท่ีรักษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององค์กรที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับผู้
มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ดงั ท่ีระบไุว้ให้นโยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้ก ำหนดนโยบำยนีข้ึน้เพื่อเป็นกลไก และ
ให้สทิธิแก่พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรสือ่สำรกบัคณะกรรมกำรบริษัท
ทำงไปรษณีย์หรืออีเมล์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำม
กระบวนกำรส ำหรับกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแส ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
ควบคมุภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนกังำน โดยบริษัทจะ รักษำข้อมลูที่ได้จำก
รำยงำนดงักลำ่วไว้เป็นควำมลบั และผู้รำยงำนจะได้รับควำมคุ้มครองจำกบริษัท 

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย เปิดเผยข้อมลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น  

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

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยมัน่ใจวำ่ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับกำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั
และพนักงำนผู้ รำยงำนจะไม่ได้รับควำมเดือดร้อนอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลกำรเปิดเผยตวัของ
พนกังำนจะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบัเสมอ อยำ่งไรก็ตำมกำรร้องเรียน ผู้ ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถงึ
ควำมถกูต้องของข้อมลูที่เปิดเผย 
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การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยีคนใดเจตนำร้องเรียนด้วยข้อกลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรือมเีจตนำไมส่จุริตตอ่ผู้ถกูร้องเรียน 
บริษัทจะถือวำ่กำรร้องเรียนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรด ำเนนิกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำ
ลงโทษตำมระเบียบของบริษัท  

 โดยเบำะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำ
และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบำะแส รวมทัง้ ด ำเนินกำรจดัเก็บข้อมลู
กำรร้องเรียนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสและผู้ ร้องเรียนมัน่ใจวำ่จะไม่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนดงักลำ่ว ทัง้นีห้ำกกรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลู บริษัทจะเปิดเผยเฉพำะข้อมลู
ที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

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

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท์ 

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

เลขานุการ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
นักลงทุนสัมพันธ์ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website  www.nclthailand.com /กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี/

ช่องทำงกำรร้องเรียน 
- 

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมม่ีพนกังำนหรือผู้มีสว่นได้เสยีรำยใด แจ้งข้อมลูผำ่นช่องทำงกำรร้องเรียนกบัคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งไรก็ตำม 
บริษัทจะประชำสมัพนัธ์ให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยได้รับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนเพิม่มำกขึน้ 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิี่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ก้รรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ และภำพรวมขององค์กร มีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำปี ของบริษัทฯ โดย
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้น ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยร่วมกบัฝ่ำยบริหำร เพื่อให้เกิด
ควำมเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณที่

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพ ดแูลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวนอยำ่งน้อย 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกวำ่ 3 ท่ำนซึ่งมีหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบ
และถ่วงดลุกำรบริหำรกิจกำรตำ่ง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินไปอยำ่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมให้มีควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ยดึมัน่ในคณุธรรม
และควำมซื่อสตัย์ โดยไมจ่ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพำะด้ำนอื่น ๆ  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 ท่ำน แบ่งเป็น กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรและมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งรวมกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดงักลำ่วจะช่วยท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเร่ือง  ต่ำง ๆ  
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ดงันี ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ โดยเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้สิน้จ ำนวน 4 ทำ่น ท ำกำรปฏิบตัิหน้ำที่
เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหน้ำที่
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 
ท่ำนจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบ
กำรเงินของบริษัทได้ 

- โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทได้แก่  

1.นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเนิด  

2.นำงจิตรมณี สวุรรณพลู  

3.นำงนำรี บญุธีรวร  

และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 3 ทำ่น ได้แก่  

1.นำยพงศ์พนัธ์ คงก ำเนิด  2.นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 3.นำงนำรี บญุธีรวร  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือจ ำนวนใกล้ที่สดุ
กบัจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่ได้ 

ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระตำมข้อบงัคบัของบริษัท อำจแตง่ตัง้ให้กลบัมำใหมไ่ด้ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
สำมำรถอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงแท้จริงเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษัท โดย
ควำมเป็นอิสระต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรอิสระ
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในครัง้แรก และหำก
บริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ให้กรรมกำรอิสระนัน้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได้ แตต้่องมีกำรพิจำรณำอยำ่ง
สมเหตสุมผลและชีแ้จงถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่วประกอบ  

และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บริษัทจึงได้ก ำหนดหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ให้
ชดัเจน เพื่อไม่ให้มีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจอยำ่งไม่จ ำกดั  และแยกบคุคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ออกจำกบคุคลที่ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร และก ำหนดให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมม่ีกรรมกำรอิสระท่ำน
ใด ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

     ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของตน และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุด้วยควำมซื่อสตัย์
สจุริต และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำร
ด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท และก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เปำ้หมำย 
แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทฯ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับบริษัทมหำชน จ ำกัดและกฎระเบียบของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และมีกำรจดัประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ 
เพื่อสำมำรถติดตำมกำรดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้อยำ่งมีประสทิธิผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปี
ละ 4 ครัง้ และโดยเลขำนุกำรบริษัทได้จัดท ำปฏิทินกำรประชุมประจ ำปีส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทรำบล่วงหน้ำ ภำยในเดือน
พฤศจิกำยนของทุกปี เพื่อให้กรรมกำรได้จัดสรรเวลำและลงตำรำงประชุมล่วงหน้ำ บริษัทฯ จะน ำส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำรประชุมเพื่อให้
คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งกำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอำจร้องขอให้
ประธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรได้ ในกรณีที่มีกรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวนั
ประชมุภำยใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีร้องขอ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชุมที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได้ และกรรมกำรทกุคนต้องมีสดัสว่นของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย
ร้อยละ 75 ของกำรประชุมทัง้ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชมุที่ผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรควรมีโอกำสที่จะประชุมกนัเองตำมควำมจ ำเป็น หรือ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ  เก่ียวกบักำรจดักำรที่อยูใ่นควำมสนใจโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรร่วมด้วย และแจ้งผล
กำรประชมุให้กรรมกำรผู้จดักำรรับทรำบด้วย  ซึง่ในปี 2561 นี ้ได้จดัให้มีกำรประชมุ 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 20 สงิหำคม 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำเพียงพอส ำหรับกำรรักษำ
กรรมกำรและผู้ บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะต้องผำ่นกำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส ำหรับคำ่ตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดักำรให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท งบกำรเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รองรับทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบตัิอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำและดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 
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การประเมินการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี โดยจดัให้มีกำรประเมินเป็น     
3 รูปแบบ คือ 1) รำยบุคคล 2) ทัง้คณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผู้บริหำรสงูสดุ 
(CEO) อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีที่
ผ่ำนมำ 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 หลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ 
โดยหลกัสตูรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) ซึ่ง
ได้แก่ หลกัสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนก ำกับดูและที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริ ษัทได้
มอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจ้งหลกัสตูรกำรฝึกอบรมตำ่ง ๆ  เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์
มำพฒันำบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำนโดยผำ่นกำร
อบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึง่หลกัสตูรดงักลำ่วจดั
โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 

ทัง้นีใ้นปี 2561 มีกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพฒันำควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนให้มี
ประสทิธิภำพดงันี ้

คณุเนติรัด สงัข์งำม กรรมกำร / ผู้อ ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี – กำรเงิน / ธุรกำรบคุคล ได้เข้ำร่วมอบรม 

-  หลกัสตูรกำรอบรมบญัชีเชิงปฏิบตัิกำร – กำรรวมธุรกิจ จดัโดยบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

-  หลักสูตรพื น้ฐำนด้ำนควำมยั่ง ยืนของธุ ร กิจ  (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่ นที่  2/2561 จัด โดย                     
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เข้ำร่วมอบรม 

-  หลกัสตูรผู้พิพำกษำสมทบ รุ่นท่ี 12/2560 ศำลทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่งประเทศ  

(อบรมตอ่เนื่องในปี 2561) 

-  หลกัสตูรประกำศนียบตัร ธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 6/2560 โดยสถำบนัพระปกเกล้ำ 

(อบรมตอ่เนื่องในปี 2561) 

อย่ำงไรก็ดีคณะกรรมกำรบริษัทยงัคงก ำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 ท่ำนจะต้องเข้ำร่วมอบรมเพื่อ
พฒันำ เพิ่มพนู ควำมรู้ควำมเข้ำใจและบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม ่โดยมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลบริษัท รำยงำนประจ ำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงองค์กร คู่มือกรรมกำรและ
ก ำหนดกำรประชุมเพื่อให้กรรมกำรใหม่รับทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง  

 เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและข้อแนะน ำของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คณะกรรมกำรจึง
ได้ก ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดัจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ของกรรมกำรได้
จ ำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจุบนักรรมกำรบริษัททัง้ 9 ท่ำน ไม่มีท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 

แหง่  

นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงูสำมำรถรับต ำแหนง่ที่บริษัทอื่นได้
ตำมควำมจ ำเป็นและไม่ท ำให้มีผลกระทบต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
หรือผู้มีอ ำนำจอนมุตัิก่อน 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทัง้ คณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญั
ของกำรสบืทอดต ำแหนง่งำนของผู้บริหำรระดบัสงู บริษัทได้จดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ตัง้แตผู่้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป โดยได้ระบตุวั
บคุคลที่จะท ำหน้ำที่แทน ในกรณีที่ยงัไมม่ีตวับคุคลที่สำมำรถท ำหน้ำที่แทน ในกรณีที่ยงัไมม่ีตวับคุคลที่สำมำรถรับได้ทนัที ได้จดัให้
มีระบบพฒันำบคุลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทัง้สรรหำจำกภำยนอก ทัง้นี ้เพื่อรักษำควำมเช่ือมัน่ให้นกั
ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังำนวำ่ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนตอ่อยำ่งทนัทว่งที 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เพื่อควำม
โปร่งใสและปอ้งกนัปัญหำที่อำจก่อให้เกิดกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงันี ้

-  กรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมถึงบคุคลในครอบครัวที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดท ำและจดัสง่
รำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีให้กบับริษัท โดยที่กรรมกำรและผู้บริหำรแตล่ะทำ่นจะต้องจดัท ำรำยงำนกำรมสีว่นได้เสยีนบัตัง้แตว่นัท่ีเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่ 

-  คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม  ของทกุปี 

-  กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีหน้ำที่จดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง 

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้จดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยี 

การควบคุมภายใน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิกำร จึงได้มีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่
และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรควบคมุดแูลกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มำกที่สดุ และมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนมุตัิ กำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและข้อมลูสำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูลทรัพย์สินออกจำก
กนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหวำ่งกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดย
บริษัทจดัให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ปัจจุบนั บริษัทได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ โดยมีนำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ (กรรมกำรผู้จดักำรบริษัท แอค-พลสั คอนซลั
แตนท์ จ ำกดั) เป็นผู้ด ำเนินกำร เพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยภำยหลงัจำกกำรปรับปรุงระบบกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีกำรวำ่จ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอกเข้ำมำท ำกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงำนก ำกับกำร
ปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับริษัทท่ีปรึกษำดงักลำ่ว 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  และ คณะกรรมกำรบริหำร 

   

 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกร  ทพัพะรังสี ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ  

2. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

4. นำงนำรี บญุธีรวร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

5. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

6. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 

7. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 

8. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 

9.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท1 

หมำย เหตุ  : 1  ที่ ป ร ะชุมคณะกรรมกำ รบ ริ ษั ท  ค รั ้งที่  7/2561 เ ม่ื อ วันที่  8 พฤศจิ ก ำยน  2561 มีมติ แต่ งตั ง้                                   
นำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัทแทนนำงสำวรัชนี เหล่ำสำครชยั ซึ่งได้มีควำมประสงค์ลำออกจำก
ต ำแหน่งดงักลำ่ว 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท
มีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรกรรมกำรบริษัทฉบับปรับปรุงครัง้ที่  1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่ำง ๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ด้วยควำมสจุริต ระมดัระวงั และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี
ของบริษัท 

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

ตรวจสอบแล้วน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำร

จดักำรของฝ่ำยบริหำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ไว้ 
6. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้พิจำรณำทบทวน

นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 
7. พิจำรณำและอนุมตัิกิจกำรอื่น ๆ ที่ส ำคญัอนัเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
8. พิจำรณำกลัน่กรองรำยงำนที่ต้องน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวำระหลกัในกำร

ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ดงันี ้
- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัท 
- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 
- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบริษัท 
- เสนอรำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ต้องออกตำมวำระเสนอรำยช่ือผู้ สอบบัญชีและก ำหนด

คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในสว่นที่ต้องขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่น ๆ 

9. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทัง้ตรวจสอบ
บญัชี และที่ปรึกษำฝ่ำยตำ่ง ๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข 

10. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผู้บริหำร และคณะอนกุรรมกำรอื่นใดตำม
ควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                       95 

 

11. คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท 
ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

12. มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรจดัให้มีรำยงำน
ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่ำง
ถกูต้อง ทนักำรณ์และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

13. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้
บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

14. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  อนุมัติก ำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และมีระบบจัดกำรที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มี
ประสทิธิผลในกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดบัสงู 

15. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบงัคับของบริษั ท
ดงักลำ่ว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริษัทมีหรืออำจมีผลประโยชน์ หรืออำจมีสว่นได้สว่นเสีย 
หรือเป็นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กรรมกำรบริษัทท่ำนนัน้ จะไม่มีอ ำนำจ
อนมุตัิกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

16. กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือ
มอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง) อำจมีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำย
และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ ซึง่เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

17. เว้นแตอ่ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้จะกระท ำได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่
กรรมกำรมีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรซึง่มีสว่น
ได้เสยี หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
- เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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- กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขำ่ยที่กฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 

18. เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำร
ที่เข้ำร่วมประชมุ และจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่เข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลำ่วข้ำงต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมกำรมีสว่นได้เสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมกำรซึง่มี
สว่นได้เสยีหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น ดงันี ้

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

3. นำงนำรี บญุธีรวร1 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้มีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2562 ได้มี
มติอนมุตัิกฎบตัรกรรมกำรตรวจสอบฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(Internal 
Audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสีย่ง ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำน
ตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่ว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฏบตัร (charter)  
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ 
หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำก
คณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักลำ่วตอ่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

3. นำงนำรี บญุธีรวร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 6. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

7. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

8.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2557 ได้มีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 ได้มี
มติอนมุตัิกฎบตัรกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งดงันี ้

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงที่สำมำรถ
ยอมรับได้ 

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
และติดตำมกำรน ำไปปฏิบตัิ รวมทัง้กำรสอบทำนประสทิธิผลของกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กำรจดักำรควำมเสีย่งมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูกน ำไป
ปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลเก่ียวกับ
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบตอ่บริษัท 

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

และ/หรือ พิจำรณำทกุไตรมำส 
 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  5  ทำ่น ดงันี ้  

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  

3. นำงนำรี บญุธีรวร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  

4. พล.อ. พอพล           มณีรินทร์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  

5. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2557  ได้มีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 โดยมี
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนดงันี ้
 

การสรรหา 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อยโดยพิจำรณำควำม

เหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
2. ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี 
3. พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัทท่ีครบวำระ และ/หรือ มี

ต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
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4. ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
5. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบเพื่อ

พิจำรณำอนมุตัิ 
 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

รำยบคุคลในแตล่ะปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำนและเปรียบเทียบกบั
บริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกนัและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

3. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จงตอบค ำถำมกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตผุลของกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดยฝ่ำยบริหำร 
และหน่วยงำนต่ำง ๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมลูและเอกสำรที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ให้บรรลุ
ตำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ทำ่น ประกอบด้วย   

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 2. นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต กรรมกำร 

3. นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม กรรมกำร 

4.  นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

  โดยมีนำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรมี
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของ
บริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
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หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัิและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรก ำหนด ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบริหำร ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรดงันี ้ 

1. ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนเพื่อให้สำมำรถ

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำ 

3. ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิของแต่ละบคุคลให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม จดัให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจจะเอือ้ตอ่กำร

ทจุริตในหน้ำที่ออกจำกกนั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มีกำรถือปฏิบตัิ

ตำมหลกักำรและข้อก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแล้ว 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโครงสร้ำงเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้ำย 

ตดัหรือลดคำ่จ้ำง ถอดถอน เลกิจ้ำง กำรลงโทษทำงวินยั กำรให้รำงวลั พิจำรณำควำมดคีวำมชอบของพนกังำน 

6. พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับสนบัสนุน

กำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรจดัหำ

วงเงินสินเช่ือ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั และอื่น ๆ รวมถึงกำรซือ้ขำย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ เพื่อ

กำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไว้ในคูม่ืออ ำนำจอนมุตัิ 

8. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิของแต่ละฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมตัิ ค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ   

ของบริษัทท่ีเกินอ ำนำจสัง่กำรของฝ่ำยงำนนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้ 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

10. พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

11. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ กำรมอบอ ำนำจ
ดงักลำ่ว ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจนัน้ต้องไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรที่บคุคลดงักลำ่วหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
(“บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง”ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
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ก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัทที่เป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

9.2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมี
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ รวมถึง กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ เป็นไปตำม
นโยบำย วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัท  

3. บริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมภำรกิจหลกั (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่
เก่ียวข้องตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

4. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบคุคล และด้ำนกำรปฏิบตัิงำนอื่น ๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  

5. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรับพนกังำน
บริษัท โดยสำมำรถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงให้ด ำเนินกำรแทนได้ 

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรับขึน้เงินเดือน คำ่ตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจำกโบนสัปกติประจ ำของ
พนกังำนบริษัท  

7. เจรำจำ และเข้ำท ำสญัญำ และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงิน
ส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว 

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

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

10. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรของ
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บริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ 
จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับ
มอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสยี หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

 อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2556 ได้ก ำหนดให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัต้นทนุบริกำรและ/หรือสนิค้ำอนัเป็นปกติธุระของ
บริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน
ตำมงบประมำณในวงเงินไมเ่กิน  1.00 ล้ำนบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่
เกิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนมุตัิได้ ให้น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอก
งบประมำณในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 10.00 ของงบประมำณที่ได้อนมุตัิไว้ในแตล่ะปี 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบุคคลที่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ                
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่น ๆ ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบำยแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อยหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดของ บริษัทแตต้่องไมน้่อยกวำ่สำมคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับ
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กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน  รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำร
ท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบั
สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนี ้
ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป 
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท
สงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่สองล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
กำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่รับ
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เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งแท้จริง เช่นไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท ไม่มีควำมสมัพนัธ์อื่นใด 
อนัอำจมีอิทธิพลตอ่กำรใช้ดลุพินิจและปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งเป็นอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี โดยหมนุเวียนกนัออกตำมวำระ 
ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้ และสำมำรถกลบัมำด ำรงต ำแหน่งได้ ทัง้นี ้
กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี โดยนบัจำกวนัที่ด ำรง
ต ำแหน่งและบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว   ทัง้นี ้ในปี 2561 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบริษัท 
ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

9.3.2  การสรรหาแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี   อื่น ๆ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรเลือกตัง้และเสนอต่อผู้ ถือหุ้น และเพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรคดัเลือกผู้ทรงคุณวฒุิจำกควำมเช่ียวชำญ วิสยัทศัน์ ภำวะผู้น ำ เป็นผู้มี
คณุธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ทัง้นี ้องค์ประกอบและกำรสรรหำ 
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนัน้ ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัได้ ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี
กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

- ให้ผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง 

- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร ก็ได้ 
กรณีเลอืกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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- บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

3) ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัท
นัน้ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  
กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหนง่อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้ 

4) นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นต ำแหนง่เมื่อ 

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

- ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนง่ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4)  ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถึงบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเข้ำมำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือกรรมกำรเข้ำมำเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหนง่ 

9.3.3  การสรรหาแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/
หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 
คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 

9.3.4  การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดและวำงกลยทุธ์ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยงัมีหน้ำที่ในกำรพฒันำและทบทวนระบบกำร
จัดกำรและบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม ่ำเสมอ และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
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กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

9.3.5  การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้จำก
คณะกรรมกำรอิสระ และ ผู้บริหำร จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมให้กบับริษัท และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนคนหนึง่เป็น
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9.3.6 การสรรหาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ เสนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร และ/หรือ 
ผู้บริหำรจ ำนวนหนึง่ตำมที่เห็นสมควร และให้กรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 

9.3.7 การสรรหาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และได้จดัท ำ
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรกบัดแูลบริษัทดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรบริษัทมี
กลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำสำมำรถควบคมุดแูล กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัท
ร่วมอื่น ๆ เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง  

- กำรส่งบุคคลเข้ำไปเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำรบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยตวัแทนของ
บริษัทจะต้องเป็นบคุคลซึง่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ 
ดงักลำ่ว 

- ตวัแทนของบริษัทฯ จะคอยก ำกบัดแูลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบตัิตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ  นอกจำกนี ้
ตวัแทนจะต้องดแูลให้บริษัทยอ่ยมีข้อบงัคบัในเร่ืองกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ
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หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำร
เปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรข้ำงต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญัให้ถกูต้อง
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูและกำรบนัทึกบญัชีของบริษัทดงักลำ่วให้บริษัทฯ
สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก ำหนดด้วย 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลอืกผู้สอบบญัชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัทได้แก่ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

 ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบตัิถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษั ท 
และบริษัทในเครือ ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแต่อยำ่งใด มีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท  

 ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ ส ำนกังำน บริษัท อีวำย 
จ ำกดั รวมทัง้สิน้ 2.64 ล้ำนบำท ประกอบด้วย คำ่สอบบญัชีรำยไตรมำสและคำ่สอบบญัชีรำยปี โดยไมร่วมคำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ของ
ผู้สอบบญัชี เช่น คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ยำนพำหนะ เป็นต้น 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free) 

-ไมม่ี- 

9.6 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

-ไมม่ี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด  (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมภำยใต้หลกักำร 8 ข้อดงันี ้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูต้องตำมกฏหมำยและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีควำมโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยค ำนงึถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม : บริษัทจะสง่เสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ รวมถึงสง่เสริมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
ในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. กำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ : บริษัทต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรตำ่งๆ เพื่อกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และสง่เสริมให้
พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  

4. สิทธิมนษุยชนและกำรปฎิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยจะปฏิบตัิตอ่
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมด้วยกำรจดัให้มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน รวมถึง
สง่เสริมกำรเรียนรู้และพฒันำบคุลำกรเพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมืออำชีพ บริษัทจะสนบัสนนุกำรพฒันำ
ระบบกำรท ำงำนและสง่เสริมให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรท ำประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  

5.ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนำกำรให้บริกำรที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยรักษำคณุภำพให้ตรงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผู้บริโภคภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม และจะให้
ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริกำรท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจริง พร้อมทัง้รักษำควำมลบัของลกูค้ำไมน่ ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย : บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสงัคม  : บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจและควำมเข้มแข็งให้กบัชมุชนเพื่อนบ้ำน และสงัคมไทย  

8. กำรพฒันำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  :  บริษัทจะสนบัสนนุกำรสร้ำงสรรค์และ
สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย (Co-Creation) ในกำรพฒันำนวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงมลูค่ำและ
คณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท ำแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เกิดควำมยัง่ยืน โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนำในทุกกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบในท ำงำนและบริกำร (CSR in 
Process) โดยปรับปรุงและพฒันำสิง่ใหม ่ๆ เพื่อสร้ำงคณุคำ่เพิ่มและตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในทกุกลุม่ อำทิ ให้บริกำร
ครอบคลมุทกุควำมต้องกำร ให้ควำมใสใ่จในทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำ ให้บริกำรแบบครบวงจร มีมำตรฐำนและควำมรับผิดชอบ 
ลดต้นทนุให้กบัลกูค้ำ ถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำโดยตลอด อนัได้แก่ สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั กำรค ำนงึถึงบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมลูและควำม
โปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และ
นโยบำยในด้ำนตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) 
ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 เพื่อให้มีควำมครบถ้วน ชดัเจน มี
แนวทำงปฏิบตัิครอบคลมุทกุด้ำน เช่นกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบัง คับ และ 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย (Whistleblower Policy) พร้อมทัง้จดัให้มีช่องทำงเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัผู้ ต้องกำรให้ข้อมลูอีกด้วย  
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทให้ควำมเคำรพสทิธิมนษุยชนทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร 
โดยปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและผู้ที่ต้องท ำกำรติดตอ่เก่ียวข้องทำงธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ ำนงึถึงเชือ้ชำติ ศำสนำ หรือปัจจยัอื่นใด
ที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอย่ำงเคร่งครัด สว่นภำยในองค์กรนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมสญัญำ
ว่ำจ้ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึง่ควำมแตกแยกและไมเ่สมอ
ภำค โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำนเป็นไปตำมคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน โดยถือวำ่ข้อปฏิบตัิในคูม่ือ
จริยธรรมเป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรชีแ้จงเร่ือง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจให้กบัพนกังำนทกุคนรับทรำบเมื่อได้เข้ำร่วมงำนกบับริษัทฯ  
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ในปี 2561 บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1. บริษัทฯ ได้จัดงำนพบปะของคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร และ พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อสร้ำงขวญั

ก ำลงัใจ ควำมเป็นกนัเอง และเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนกังำน พร้อมทัง้
กำรแจ้งทิศทำงทำง นโยบำย สรุปผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละปี ให้ทรำบร่วมกนั โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้
บริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศเพิ่มขึน้หลำยแหง่ เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ พร้อมทัง้พบปะเพื่อให้ด ำเนินกิจกำร
ไปตำมนโยบำยและทิศทำงเดียวกัน คณะผู้ บริหำรจึงได้เดินทำงไปเพื่อพบปะพนกังำนในประเทศต่ำง ๆ โดยในปี 
2561 มีดงันี ้ 

                  
        คณะผู้บริหาร NCL ตรวจเยี่ยมส านักงาน Qingdao NCL Co., Ltd. ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2561 

     
                  คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมส านักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม 

                 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 
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                       คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมส านักงาน NCL International Logistics USA Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 

2. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนในทุกระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำร
ท ำงำนและกำรอยูร่่วมกนั โดยสำมำรถรำยงำนได้โดยตรงกบัผู้บริหำร ในกรณีที่พนกังำนมีข้อร้องทกุข์เกิดขึน้                 

3. บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรร้องทกุของพนกังำนอย่ำงชดัเจน โดยบริษัทฯจะหำทำงยตุิโดยเร็ว
และเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกว้ำง 

4. บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนกังำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่ใจ และ 
ควำมจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังำน ในปรับปรุงและพฒันำ และ ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนั ทัง้นีห้ำกพนกังำนมีข้อ
สงสยั หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง จะน ำมำพิจำรณำและสื่อสำรให้กบัพนกังำนทรำบ
อยำ่งรวดเร็ว   

5. บริษัทได้สง่เสริมพนกังำนให้มีควำมก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมีกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขัน้ต ่ำใน
แต่ละปีส ำหรับพนกังำนในสว่นงำนต่ำง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยดุกำรพฒันำ และเพื่อเพิ่มศกัยภำพของ
พนกังำน เช่น ควำมรู้เก่ียวกำรด้ำนบริกำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำรต่อต้ำน
คอร์รัปชนั  เป็นต้น 

6. บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแสของกำรปฏิบตัิงำนที่ไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบักำรท ำงำน รวมถึงกำรมีกำรปอ้งกนัพนกังำนไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้งหรือ
ได้รับโทษจำกกำรร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดูแลครอบคลมุให้ถึงทุกฝ่ำย 
และเกิดควำมยัง่ยืนในองค์กร  

7. บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำร
พิจำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่พนกังำน เช่น เงินเดือน โบนสัประจ ำปี อตัรำกำรปรับเงินเดือน กำรเลือ่นต ำแหนง่ ต้อง
สอดคล้องรับกบัผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในแต่ละปี และค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษัท  นอกจำกนีย้งัมี
สวสัดิกำรให้แก่พนกังำน ได้แก่กำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี และกำรจดั
สภำวะแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะอนำมยั และกำรท ำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงำนขับรถขนส่ง 
พนกังำนรับสง่เอกสำร และ/หรือ ผู้ที่มีควำมเสีย่งที่จะเกิดอบุตัิเหตใุนกำรท ำงำน เพื่อให้มัน่ใจวำ่เมื่อประสบอบุตัิเหตุ
ที่ไมค่ำดฝัน พนกังำนจะได้รับกำรดแูลเป็นอยำ่งดี 
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นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรจดังำนเลีย้งสงัสรรค์ สง่ท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่เป็นประจ ำทกุปี เพื่อให้พนกังำนได้มี
โอกำสพบปะสงัสรรค์ ผ่อนคลำยนอกเหนือจำกช่วงเวลำท ำงำน สง่เสริมให้เกิดมิตรภำพที่ดี และ ควำมสำมคัคีใน
องค์กรอีกด้วย          

 

 
 

8. บริษัทได้เลง็ถึงควำมส ำคญัของบคุลำกร ให้มีสขุภำพร่ำงกำยที่ดี โดยจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพพนกังำนและผู้บริหำร
เป็นประจ ำทกุปี  
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2561 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2561 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียในห่วงโซธุ่รกิจ ได้แก่ ผู้
ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และได้ประกำศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบตัิตำมหลกัควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้
- กำรสง่มอบสนิค้ำและให้บริกำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมที่ได้ตกลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม 
- ให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ เพื่อให้ทรำบเก่ียวกบัธุรกิจและบริกำรของบริษัทฯ 

โดยไมก่ำรกลำ่วเกินควำมเป็นจริง เป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบริกำรนัน้ ๆ  
- ติดตอ่กบัลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีไว้วำงใจได้ของลกูค้ำ และจดัให้มีระบบกระบวนกำรที่ให้

ลกูค้ำร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรให้บริกำร 
- รักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกำศใช้ตัง้แต่วนัที่ 18 

กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้นย ำ้ให้พนกังำนจะต้องมีกำรก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำรที่เหมำะสมแก่ลกูค้ำอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยน ำเสนอทำงเลอืกด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุและเหมำะสมที่สดุแก่ลกูค้ำแตล่ะรำย พร้อมทัง้สร้ำงเครือขำ่ย
พนัธมิตรทำงกำรค้ำที่มีประสทิธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อร่วมเติบโตอยำ่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัลกูค้ำและคูค้่ำของบริษัท 

 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั โดยได้
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำย
เก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้สินบน” โดย
ประกำศให้พนกังำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2556  
ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย และได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั โดยได้ก ำหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนัไว้ในคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน” โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ-กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหำรและพนกังำนถกูห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 
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  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตและกำรให้สนิบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควรด ำเนินกำร
อยำ่งถกูต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมัน่ใจได้วำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำหรือท ำให้บริษัทเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีง ส ำหรับสิง่ของที่กรรมกำรบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส ำนกังำน หรือแจกจ่ำยให้กบัพนกังำนในบริษัท 

-  กำรจัดซือ้จัดหำต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง โดยที่กำรตดัสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีได้รับ รวมทัง้ต้อง
สำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งโปร่งใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษัทจะต้องหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนกังำนของรัฐด ำเนินกำรที่ไม่
ถกูต้องเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัหรือกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตทีเ่หมำะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสตำ่ง ๆ เป็นต้น 

 บทลงโทษ 

- บริษัทก ำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บงัคบับญัชำแต่ละแผนกเป็นผู้มี
อ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่
บริษัทก ำหนดไว้ โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไว้เป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนด้วยวำจำ
จนถึงกำรพกังำนหรือกำรเลกิจ้ำง  

 ทัง้นี ้นโยบำยดังกล่ำวได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิแล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นต้นไป 

 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
  

 บริษัทได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนำรมณ์ต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชนั และไม่ยอมรับให้มีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำกกำรปฏิบตัิงำนในองค์กร เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  
 บริษัทมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรตอ่ต้ำน
กำรให้สนิบนและกำรคอร์รัปชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยดึมัน่ในกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชนัทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองค์กรจะต้องยดึถือและปฏิบตัิตำม 
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงตอ่เนื่อง ในทกุ ๆ ด้ำน เช่นกำร
สนบัสนนุทำงกำรด้ำนศกึษำและปลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต กำรสนบัสนนุ
ในทำงศำสนำ เพื่อด ำรงซึง่คณุธรรม จริยธรรมในสงัคมไทย รวมไปถึงด้ำนสขุภำพชีวอนำมยั เป็นต้น 

ทัง้นีใ้นปีในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เข้ำร่วมโครงกำรหน่วย
แพทย์อำสำ ปธพ.สญัจร ครัง้ที่ 5 ตรวจสขุภำพภิกษุสงฆ์ เพื่อถวำยเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อมัพร อมฺพโร) 
สมเด็จพระสงัฆรำช สกลสงัฆปรินำยก โดยมลูนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์, มลูนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ประกำศนียบตัร
ธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ ส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นที่ 5 (ปธพ.5), แพทยสภำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
มลูนิธิโรงพยำบำลสวนดอก, คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนเุครำะห์ ณ.ศนูย์
วิปัสสนำสำกล ไร่เชิญตะวนั ต ำบลห้วยสกั อ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 ที่ผำ่นมำ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่
สอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีกำรใช้ทรัพยำกรตำ่ง ๆ ของ
บริษัทอย่ำงคุ้มค่ำ สมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง เช่ือถือได้ และ
ทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมข้อก ำหนด  กฎหมำย และข้อบงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำม
มีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐำน
ควำมเป็นธรรมด้ำนผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมถึงค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 
กุมภำพนัธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผู้บริหำร ได้ประชุมเก่ียวกบักบักำร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยกำรสอบถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำรในด้ำนต่ำง ๆ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ, 2) กำรประเมินและบริหำรควำมเสีย่ง, 3) กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำน
ของฝ่ำยบริหำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสรุปภำพรวมได้ดงันี ้

11.2 องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จำกกำรพิจำรณำข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในนัน้ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้จัดให้มีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอแล้ว  ไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั โดยผู้บริหำรได้สนบัสนนุให้พนกังำนในองค์กรตระหนกัถึงควำมส ำคญัใน
กำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรให้ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยบริษัทมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน รวมทัง้ได้ก ำหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย 
ระดบัอ ำนำจกำรบริหำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
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11.3 การประเมินและการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจัดกำรองค์กรที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยำย
ธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มัน่คงและสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผู้บริหำร  โดยได้จดัท ำ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ส ำหรับบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดกำรเพื่อป้องกัน ลดควำมเสี่ยง หรือ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอรัปชัน่ บริษัทฯ มี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 
ต่อเนื่องทุกเปี โดยได้ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น และบรรจุไว้ใน นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และ คูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรับ  กำรให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรให้สินบน” โดยประกำศให้พนกังำนในบริษัทได้รับทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

11.4 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัท มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุเดือน ผำ่นกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร โดยเปรียบเทียบกบัผล
กำรด ำเนินงำนงวดเดียวกนักับปีก่อน และกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเครำะห์สำเหตุของผลต่ำง และปรับกลยุทธ์ 
เพื่อให้สำมำรถบรรลเุป้ำหมำย เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบข้อบกพร่องที่มีนยัส ำคญั 
กรรมกำรตรวจสอบจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำรแก้ไขดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้บริษัทยงัได้ก ำหนด
นโยบำยต่ำง ๆ เพื่อให้มีกำรพิจำรณำอนุมตัิธุรกรรมของบริษัทที่ค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั โดยมีกระบวนกำร
ติดตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมนัน้ถือปฏิบตัิ  

11.5 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษัทมีกำรจดัเก็บข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพท ำให้มัน่ใจได้วำ่ ข้อมลูถกูต้อง
เช่ือถือได้ เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำรวบรวมข้อมลูจำกภำยในและและภำยนอก โดยใช้ระบบสำรสนเทศใน
กำรประมวลผลและจัดเก็บข้อมลูเพื่อสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่ก ำหนด รวมทัง้สื่อสำรข้อมลูที่
จ ำเป็นตอ่กำรสนบัสนนุให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่วำงไว้ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องภำยในองค์กร และสื่อสำรข้อมลูอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลภำยนอก  

 บริษัทมีกระบวนกำรสือ่สำรข้อมลูภำยในองค์กร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ นโยบำย และวิธีปฏิบตัิงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ไปยงัผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัรวมทัง้จดัให้มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและกำรท ำทจุริต
แก่บริษัทได้อยำ่งปลอดภยั 
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ส ำหรับกำรสือ่สำรภำยนอกองค์กรบริษัท จดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์และช่องทำงกำรติดต่อ ให้แก่ผู้ลงทนุผู้ที่เก่ียวข้อง และ
เผยแพร่ขำ่วสำรท่ีส ำคญัผำ่น website (www.nclthailand.com) ของบริษัทและช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
จดัให้มีช่องทำงให้บคุคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและทจุริตได้อยำ่งปลอดภยั มำยงัคณะกรรมกำรบริษัท 
management@nclthailand.com ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรแจ้งเบำแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

11.6 ระบบการตดิตามและประเมินผล 

บริษัทได้จดัให้มีสว่นตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคมุภำยในโดยกำรวำ่จ้ำง
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบ
ทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม  และสำมำรถ
ควบคุมดูแลเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วได้อยำ่งเพียงพอและเหมำะสมแล้ว โดยสำมำรถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรท่ี
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกล่ำวน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ส ำหรับกำรควบคุมภำยในในหวัข้ออื่น คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นวำ่ บริษัทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

11.7 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเหน็ต่าง
ไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไมม่ี- 

11.8 หน่วยงานก ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ที่ประชมุได้มีมติแตง่ตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึง่บริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ได้
มอบหมำยให้คณุวรรณำ เมลืองนนท์ ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำ
เป็นระยะเวลำ 20 ปี และผู้ปฏิบตัิงำนหลกัได้เคยผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำง
ระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่สดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ   กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอ
ข้อแนะน ำให้แก่บริษัทได้อย่ำงอิสระอีกด้วย โดยบริษัทได้จดัให้มีหน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant 
unit) เพื่อประสำนงำนกบับริษัทผู้ตรวจสอบดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะต้องผ่ำนกำรคดัเลือกและ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผู้ตรวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรวำ่จ้ำงรวมถึงกำรเจรจำตอ่รอง
ในคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง 

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

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1  คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ - เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.01  ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 113.54 ล้ำนบำท  

2  คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ - เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัสว่นร้อยละ 6.81 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 113.54 ล้ำนบำท 

3  คณุวรำภรณ์ กิตตยิำนรัุกษ์ - เป็นมำรดำของคณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ  

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

- G&M เป็นบริษัทที่คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน 5 ล้ำนบำท 

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

(“SSK”) 
- เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เม่ือวันที่ 27 มกรำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุนจดทะเบียน 

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 
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7  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั - เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของทุนจดทะเบียน 
40,000,000 บำท ตอ่มำวนัที่ 1 มีนำคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมท ำให้กลำยเป็นบริษัทยอ่ย ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.80 ของทนุ
จดทะเบียน 40 ล้ำนบำท 

- บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับ
ใช้ในหน่วยไตเทียม 

8  บริษัท เซเวน่เดย์ ไดอะลิซีส จ ำกดั - เป็นบริษัทที่คณุวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมกำร และมีบริษัท คิดน่ี ไทม์ จ ำกดั ถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 74 ของทนุจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท  
- บริษัท คิดน่ี ไทม์ จ ำกดั เป็นบริษัทที่คณุวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ เป็นกรรมกำร และถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 52 ของทนุจะทะเบียน 40 ล้ำนบำท 
- คณุคณุวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ เป็นพี่ชำยคณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุ ของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ และ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ สดัสว่นร้อยละ 

1.68 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 113.54 ล้ำนบำท 
- บริษัท เซเวน่เดย์ ไดอะลิซีส จ ำกดั ประกอบธุรกิจให้บริกำรรักษำฟอกเลือดคนไข้ที่เป็นโรคไตวำย 

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

10  Zim Intergrated Shipping Service Ltd. - เป็นผู้ ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท 

11  LS Container Line (India) PVT.LTD. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 ของทนุจดทะเบียน 25,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ ซึ่ง
นำยตนั จงุ เก๊ียต ไม่ได้เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกัด) แล้วตัง้แต่วนัที่ 4 
สิงหำคม 2561 

12  Legend Shipping Pte. Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทยอ่ย LEGEND เป็นกรรมกำรและถือหุ้นอยูร้่อยละ 80 ของทนุจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์
สหรัฐ ซึง่นำยตนั จงุ เก๊ียต ไมไ่ด้เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทยอ่ย LEGEND (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แต่
วนัที่ 4 สิงหำคม 2561 

13  Legend Tank PTE.Ltd. - เป็นบริษัทที่นำยตนั จุง เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทุนจด
ทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐสหรัฐ ซึ่งนำยตนั จงุ เก๊ียต ไม่ได้เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แตว่นัที่ 4 สิงหำคม 2561 

14  Legend Shipping (Johor) SDN.BHD. - เป็นบริษัทที่นำยตัน จุง เก๊ียต กรรมกำรของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมกำรและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน 300,000 ริงกิตมำเลเซียสหรัฐ ซึง่นำยตนั จงุ เก๊ียต ไมไ่ด้เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของ บริษัทยอ่ย LEGEND (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอน
เทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แตว่นัที่ 4 สิงหำคม 2561 
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15  PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - เป็นบริษัทยอ่ย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคมุโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยกำรท ำสญัญำเงินให้กู้แปลง
สภำพ จ ำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เม่ือวนัที่ 16 กรกฎำคม 2561 และท ำสญัญำ Business cooperation agreement  เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำ
ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ และบริหำรงำนทัง้โดยตรงและทำงอ้อม และตกลงแบง่ก ำไรให้บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิส ำหรับปี 

12.2 สรุปรายการระหว่างกันปี 2560 และ ปี 2561 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
คณุวรำภรณ์ กิตตยิำนรัุกษ์ เ ป็นมำรดำของคุณป่ิน รัก 

ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำ
ของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล 
โดยคุณป่ินรักษ์เป็นผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
6.81 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  
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
คณุป่ินรัก ประสิทธิศิริกลุ เป็นภรรยำของคุณกิตติ พัว

ถำวรสกลุ และเป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 6.81 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แล้ว 113.54 ล้ำนบำท 

คำ่เชำ่ - 1.20 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ค่ำเช่ำเกิดจำกบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องกำรที่ดิน เพื่อใช้ตัง้
โรงงำนในกำรผลิตน ำ้ยำฟอกไต โดยบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน เนือ้ที่ประมำณ 1 ไร่ 3 งำน 60 
ตำรำงวำ ตัง้อยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบำงม่วง-บำงคลูดั ต ำบลบำงม่วง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวดั
นนทบุรี 11140 โดยสญัญำ เร่ิมตัง้แต่ 1 เมษำยน 2560  ถึง 31 มีนำคม 2563 โดยมีอตัรำค่ำเชำ่ในปี
แรกเทำ่กบั 930,000 บำท ตอ่ปี ปีที่สองและปีที่สำม อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 1,200,00,000 บำทตอ่ปี หรือ
เท่ำกับ 101.97  บำท และ 131.58 บำท ต่อตำรำงวำต่อเดือน ตำมล ำดบั (ไม่รวมภำษีหกั ณ ที่จ่ำย) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับที่ดินที่พฒันำแล้ว ลกัษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบวำ่มีอตัรำค่ำเช่ำอยู่
ในช่วงประมำณ 1,094,400-1,276,800 บำทต่อปี หรือ 120.00-140.00 บำทต่อตำรำงวำต่อเดือน 
โดยในปี 2561 มีคำ่เชำ่เทำ่กบั 1.20 ล้ำนบำท  

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 ล้ำนบำท 
คุณป่ินรักเป็นผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 6.81 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แล้วของบริษัท 

รำยได้คำ่บริกำร 
คำ่เชำ่ 
เช็คค้ำงจำ่ย 

0.05 
- 
- 

- 
0.60 
0.04 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
รำยได้เกิดขึน้จำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเคร่ืองหตัถกรรมได้ใช้บริกำรจดักำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ
ระหว่ำงกันในรำคำต้นทุนบวกอัตรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ำที่เทียบเคียงกันได้กับลูกค้ำทั่วไป 
(เครดิตเทอม 30 วัน )  โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศลุกำกรจำก 
G&M เทำ่กบั 0.04 ล้ำนบำท  
ค่ำเช่ำเกิดจำกบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ต้องกำรใช้อำคำรส ำนกังำน
และอำคำรโรงงำน เพื่อใช้ในกำรผลิตน ำ้ยำฟอกไต โดยบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำร ตัง้อยู่เลขที่ 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 มีพืน้ที่ใช้
สอยรวมประมำณ 1,478 ตร.ม. โดยสญัญำ เร่ิมตัง้แต่ 1 เมษำยน 2560  ถึง 31 มีนำคม 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำในปีแรกเท่ำกับ 420,000 บำท ต่อปี ปีที่สองและปีที่สำม อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 600,000 
บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 23.68  บำท และ 33.83 บำท ต่อตำรำงเมตรตอ่เดือน ตำมล ำดบั (ไม่รวมภำษี
หกั ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัอำคำร ลกัษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่ำมีอตัรำคำ่เชำ่
อยู่ในช่วงประมำณ 800,000-1,000,000 บำทต่อปี หรือ 50.00-60.00 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
โดยในปี 2561 มีคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.60 ล้ำนบำท และเช็คค้ำงจำ่ยเทำ่กบั 0.05 ล้ำนบำท 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
โดย บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ  75.35 ของทุนจด
ทะเบียน 168.74 ล้ำนบำท 
 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 
 

0.04 
5.48 

 
 

- 
- 
 

ปี 2560 รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ใน
กำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำร
ระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เกิดขึน้จำกกำรใช้บริกำรขนส่งในประเทศตำมปกติของธุรกิจ ในรำคำที่เทียบเคียงกับ
บคุคลภำยนอก  
โดยในปี 2560 มีรำยได้ค่ำบริกำรเท่ำกับ 0.04 ล้ำนบำท และต้นทนุบริกำรจ ำนวนเท่ำกับ 5.48 ล้ำน
บำท  

  รำยได้คำ่เชำ่ 
 

1.48 
 

- 
 

รำยได้คำ่เชำ่ปี 2560  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 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  

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 
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  

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  
ออกจำกกำรเป็นกรรมกำรใน
บริษัท SSK และถือหุ้ นใน

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
เงินทดรองจำ่ย 
 

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 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
สดัส่วนร้อยละ 1.18 ของทุน
จดทะ เบี ย น ใหม่  168.74 
ล้ ำ น บ ำ ท  ณ  วั น ที่  1 5 
สิงหำคม 2560 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ำกดั 

เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัท
ฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ไทย เ ม่ือวันที่  8 สิ งหำคม 
2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นใน
สดัสว่นร้อยละ 44.44 ของทนุ
จ ด ท ะ เ บี ย น  40, 000, 000 
บำท ต่อมำวันที่  1 มีนำคม 
2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้ นเพิ่ม
ท ำให้กลำยเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 
ของทุนจดทะเบียน 40 ล้ำน
บำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 

- 
- 

0.53 
- 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดัในกำรให้บริกำรขนสง่ใน
ประเทศ ในชว่งต้นปี 2561 ก่อนที่จะเป็นบริษัทยอ่ยของ NCL ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมี
กำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศ เทำ่กบั 0.53  ล้ำนบำท  

บริษัท เซเวน่เดย์ ไดอะลิซีส 
จ ำกดั 

เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประ
สิทธิศิริกลุ เป็นกรรมกำร และ
มีบริษัทคิดน่ีไทม์ จ ำกัด ถือ
หุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 74 
ของทุนจดทะเบียน 5 ล้ำน
บำท  
บริษัทคิดน่ี ไทม์ จ ำกัด เป็น
บริษัทที่คณุวิศิษฎ์ ประสิทธิศิ

รำยได้จำกกำรขำย 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 

- 
- 

24.66 
2.52 

รำยได้จำกกำรขำย เป็นรำยได้ทีบ่ริษัทยอ่ย เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เรียกเก็บจำก บริษัท เซเวน่เดย์ 
ไดอะลิซีส จ ำกดั ในกำรขำยน ำ้ยำฟอกไตและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ ตำ่ง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรฟอกไต 
ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำขำยระหวำ่งกนัในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก  
โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย เทำ่กบั 24.66  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำเทำ่กบั 2.52 ล้ำน
บำท  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
ริกลุ เป็นกรรมกำร และถือหุ้น
รวมในสดัสว่นร้อยละ 52 ของ
ทนุจะทะเบียน 40 ล้ำนบำท 
คณุคณุวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ 
เ ป็นพี่ ชำยคุณป่ิน รัก  ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณ ของคุณกิตติ พัวถำวร
สกุล  และ เป็นผู้ ถือหุ้ นใน
บริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 1.68 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แล้ว 113.54 ล้ำนบำท 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั 

เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้ อ ย ล ะ  51 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  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
Zim Intergrated Shipping 
Service Ltd. 

เป็นผู้ ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั โดยถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทนุ
จ ด ท ะ เ บี ย น  10,000,000 
บำท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุกำรให้บริกำร 

- 
- 

2.12 
8.45 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก Zim Intergrated Shipping Service Ltd. ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ จ ำนวน 0.03 ล้ำนบำท โดยมีกำรก ำหนด
รำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
สว่นรำยได้คำ่บริกำรอีก 2.09 ล้ำนบำท เป็นรำยได้คำ่บริกำรที่ปรึกษำ เกิดจำกเม่ือวนัที่ 10 สิงหำคม 
2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติให้ผู้บริหำรเจรจำเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเง่ือนไขบำง
เง่ือนไขในสญัญำระหวำ่งผู้ ถือหุ้นกบั Zim Intergrated Shipping Service Ltd ในเร่ืองที่เก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะต้องไมน้่อยกวำ่ผลประโยชน์เดิมที่ระบอุยูใ่นสญัญำเดิม ทัง้นี ้บริษัทฯ
ต้องค ำนึงถึงประโยชน์อนัสงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั โดยเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 กำรเจรจำ
ดงักลำ่วสิน้สดุลง โดยบริษัทฯได้ท ำ Consultancy agreement เพ่ิมเติมกบั Zim Intergrated Shipping 
Service Ltd. เพ่ือให้บริกำรที่ปรึกษำเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนขนสง่ในประเทศที่ ซึง่คำ่บริกำรเป็นไป
ตำมที่ระบใุนสญัญำ 
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรกำรให้บริกำรรวม เทำ่กบั 2.12  ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 
8.45 ล้ำนบำท  

LS Container Line (India) 
PVT.LTD. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 ของทุน
จดทะเบียน   25,000 เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งนำยตนั จงุ 
เก๊ียต ไมไ่ด้เป็นกรรมกำรและ
ผู้ ถื อหุ้ น ของ  บ ริ ษั ทย่ อย 
LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ ยน
ชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอน

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

10.26 
3.84 
1.87 
0.13 

 

3.88 
- 

1.33 
- 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก LS Container Line (India) PVT.LTD.  ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนั
ในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 3.88  ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำร
เทำ่กบั 1.33 ล้ำนบำท  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
เทนเนอร์ ไลน์ จ ำกัด) แล้ว
ตัง้แตว่นัที่ 4 สิงหำคม 2561 

บริษัท Legend Shipping 
Pte.Ltd. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ของทุน
จดทะเบียน 500,000 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ 
- ซึ่งนำยตัน จุง เก๊ียต ไม่ได้
เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ น
ของ บริษัทย่อย LEGEND 
(ปั จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 
บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แตว่นัที่ 4 
สิงหำคม 2561 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

28.97 
2.13 
11.32 
1.15 

9.29 
- 

5.97 
- 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.ในกำรให้บริกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธรุกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนัใน
รำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2561บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 9.29 ล้ำนบำท และต้นทนุบริกำร
เทำ่กบั  5.97 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 
- ซึ่งนำยตัน จุง เก๊ียต ไม่ได้
เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ น

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

17.72 
5.66 
0.59 
0.07 

8.16 
- 

0.28 
- 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในกำรให้บริกำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรระหวำ่งกนั
ในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 8.16  ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำร
เทำ่กบั 0.28 ล้ำนบำท  
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
ของ บริษัทย่อย LEGEND 
(ปั จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 
บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แตว่นัที่ 4 
สิงหำคม 2561 
 

Legend Shipping (Johor) 
SDN.BHD. 

- เป็นบริษัทที่นำยตนั จงุ เก๊ียต 
กรรมกำรของบ ริ ษัทย่อย 
LEGEND เป็นกรรมกำรและ
บ ริ ษั ท  Legend Shipping 
Pte. Ltd. ถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 
100 ข อ งทุน จดทะ เบี ยน 
300,000 ริงกิตมำเลเซีย 
- ซึ่งนำยตัน จุง เก๊ียต ไม่ได้
เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้ น
ของ บริษัทย่อย LEGEND 
(ปั จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น 
บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั) แล้วตัง้แตว่นัที่ 4 
สิงหำคม 2561 

รำยได้คำ่บริกำร 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 
ต้นทนุบริกำร 
 

0.07 
0.05 
0.01 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก บริษัท Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.ในกำร
ให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำร
ระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 0.07  ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 0.05 ล้ำนบำท ต้นทนุบริกำรเทำ่กบั 0.01 ล้ำนบำท  

PT.NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA 

- เป็นบริษัทยอ่ย จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย ที่
ควบคมุโดย NCL Inter 
Logistics (S) Pte.Ltd. ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

รำยได้คำ่บริกำร 
ต้นทนุบริกำร 
 

- 
- 
 

5.19 
0.58 

 

รำยได้คำ่บริกำร เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บจำก กลุม่บริษัท NCL ในกำรให้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
ในชว่งเวลำก่อนที่จะเป็นบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำ
คำ่บริกำรระหวำ่งกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไร  
ต้นทนุบริกำร เป็นต้นทนุที่เกิดจำกำรกำรใช้บริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2560 ปี 2561  
โดยกำรท ำสญัญำเงินให้กู้
แปลงสภำพ จ ำนวนเงิน 
60,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ เม่ือวนัที่ 16 
กรกฎำคม 2561 และท ำ
สญัญำ Business 
cooperation agreement  
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำ
ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ 
และบริหำรงำนทัง้โดยตรง
และทำงอ้อม และตกลงแบง่
ก ำไรให้บริษัทในสดัสว่นร้อย
ละ 60 ของก ำไรสทุธิส ำหรับ
ปี 

โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 5.19  ล้ำนบำท และต้นทนุบริกำร
เทำ่กบั 0.58 ล้ำนบำท  
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12.3 สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์จ ำนวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกู้ รวมทัง้สิน้ 510 ล้ำน
บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

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

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค ำ้ประกนัโดยสทิธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกของบริษัท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและสิง่ปลกูสร้ำงของบริษัท  

12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

ในช่วงปี 2560 – 2561 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั โดยแบ่งกำรท ำรำยกำรออกเป็น 
3 กลุม่ ได้แก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รำยกำรรำยได้ค่ำบริกำร และต้นทนุบริกำรกบับริษัท 
เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั, บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั, LS Container Line 
(India) PVT.LTD.,  Legend Shipping Pte.Ltd.., Legend Tank PTE.Ltd.. Legend Shipping (Johor) 
SDN.BHD., บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั,  Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบริษัท เกรซ วอเทอร์ 
เมด จ ำกดั กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกรแก่ บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั และรำยได้จำกกำรขำยกบับริษัท เซเว่นเดย์ ไดอะลิซีส จ ำกดั  ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยบริษัทมีกำรก ำหนดรำคำที่
สำมำรถเปรียบเทียบได้กบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกนั โดยกำรก ำหนดรำคำขำย
สินค้ำระหว่ำงกนัในรำคำต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีเง่ือนไขกำรค้ำตำมปกติ  

2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงจำกญำติสนิทของคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ซึ่ง
เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ กำรเช่ำที่ดิน อำคำรส ำนกังำนและอำคำรโรงงำนจำกภรรยำของคณุกิตติ พวั
ถำวรสกุล และจำกบริษัทที่ภรรยำเป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล และไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด  

3. รำยกำรให้เช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ กำรให้เช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง กบั บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผล ซึ่งบริษัทท ำสญัญำให้เช่ำที่ดินและสิง่
ปลกูสร้ำง 7 ชัน้ เนือ้ที่ 112.6 ตำรำงวำ เนือ้ที่ใช้สอย 1148 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสนิ กบั บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน เร่ิมตัง้แต ่1 มีนำคม 2559 – 28 
กุมภำพนัธ์ 2562 อตัรำค่ำเช่ำเทำ่กบั 0.13 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 113.24 บำทต่อตำรำงเมตร ในช่วง 6 เดือน
แรกของสญัญำ และหลงัจำกนัน้อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกบั 0.15 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือ 130.66 บำทต่อตำรำงเมตร  
เมตร เนื่องจำกอำคำรดงักล่ำวทิง้ว่ำงไว้อยู่ และไม่ได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทใน
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เครือเช่ำเพื่อให้บริษัทในเครือสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ทนัที ต่อมำเมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2560 บริษัทท ำสญัญำให้
เช่ำใหม่เนื่องจำกพืน้ที่ให้เช่ำลดลง อตัรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.03 ล้ำนบำทต่อเดือน หรือเท่ำกับ 344.83 บำทต่อ
ตำรำงเมตร ซึง่เป็นไปตำมรำคำตลำด 

12.5 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรระหวำ่งกนัซึง่ได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็น เก่ียวกับควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำง
กนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือ
หุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำร
อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว  นโยบำยของบริษัทในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมี
ดงันี ้

- รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ วตัถุดิบ เป็นต้น โดยกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำวจะต้องมีเง่ือนไขกำรค้ำและรำคำที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำม
จ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถึงกำร
ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รำยกำรระหว่ำงกันอื่น ๆ ที่ส ำคญั นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น 
เช่น รำยกำรเช่ำทรัพย์สนิ หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยทรัพย์สนิ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนกำรเงิน 
เป็นต้น บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว และต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่งหรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลู
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคญัของบ ริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
นโยบำยกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธุรกิจหรือด ำเนินงำน
แทนบริษัท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 

ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำ
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รำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัท เพื่อให้กำรตดัสินใจเข้ำท ำรำยกำร
ดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้ นทกุรำย โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

12.6 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยังคงมีกำรท ำรำยกำรต่อไปในอนำคต ได้แก่ กำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งและพิธีกำร
ศลุกำกร รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ที่เก่ียวข้องกบักำรฟอกเลอืดซึง่เป็นรำยกำรค้ำปกติ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรขนสง่ในประเทศ รำยกำรเช่ำ พืน้ที่เก็บเอกสำร  เช่ำที่ดิน อำคำรส ำนกังำน
และอำคำรโรงงำน และรำยกำรให้เช่ำที่ดินและอำคำรจังหวดัสรุำษฎร์ธำนี และจังหวดักรุงเทพมหำนคร ซึ่งเกิดขึน้จำก
ควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วที่จะเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญช ี

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2529 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวชื่นตำ ชมเมิน ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 7570 จำกบริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั ได้แสดงควำมเหน็
แบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31
ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป 

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2560 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 5872 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีข้อมลูและเหตกุำรณ์ที่เน้น เก่ียวกับกำรแก้ไขงบกำรเงินปี 2559 ของบริษัทฯ เก่ียวกับกำร
แสดงรำยกำรบญัชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสงูไปจ ำนวน 20.4 ล้ำนบำท และบญัชีเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระ
ค ำ้ประกนัของบริษัทฯต ่ำไปจ ำนวน 20.4 ล้ำนบำท ทัง้นี ้กำรปรับปรุงรำยกำรดงักลำ่วไม่มีผลกระทบตอ่งบก ำไรขำดทนุ
หรือ สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2561 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป  

เดิมก่อนที่ บริษัท จะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั(มหำชน) (ช่ือเดิม “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จบิูลี่ จ ำกดั”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนิูทรำนส์ โกลบอล จ ำกดั (“UNI”) ซึง่ประกอบธรุกิจให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ
เช่นเดียวกัน ต่อมำในปี 2552  VP ได้หยดุกำรประกอบธุรกิจ และปี 2554 คณุกิตติได้มีกำรขำยหุ้น UNI ทัง้หมดที่ถือครองให้แก่
บคุคลภำยนอก ทัง้นี ้ VP และ UNI ได้แจ้งหยดุกำรประกอบธรุกิจกบักรมสรรพำกรแล้วตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม ปี 2555  และปัจจบุนั
ได้ช ำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ดังนัน้ บริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล             
โลจิสติกส์ จ ำกดั (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแหง่เดียว  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิ
สติกส์ (Logistics Provider) ซึง่ได้แก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถงึกำรเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ
กระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำของลกูค้ำจำกต้นทำงจะไปสู่จดุหมำยปลำยทำงด้วยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและด้วยต้นทนุที่ต ่ำที่สดุ  
โดยลกัษณะกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกัคือ บริกำรรับจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และบริกำร
ขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก และรถกระบะ (ป๊ิคอพั) โดย บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ
ด้วยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก ให้อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2559 เป็นต้นมำ  

 ในช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วมลงทนุในบริษัทร่วม คือ 
Transoffshore Logistic Pte.Ltd  

 ในชว่งต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วมคือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย 
2 บริษัท คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั ปัจจบุนั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั และ Legacy 
Asia Capital Pte.Ltd. และร่วมลงทนุในบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั และ บริษัท เกรซ 
วอเทอร์ เมด จ ำกดั ซึง่ลงทนุในธุรกิจผลิตน ำ้ย้ำล้ำงไต และจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2559 จะแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สุด 31 ธันวำคม 2559  จะแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนรวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ยดงักลำ่ว 

 ในช่วงปลำยปี 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค  อินเตอร์         
โลจิสติกส์ จ ำกดั มีผลท ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และ SSK กลำยเป็นบริษัทยอ่ย และร่วมลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิม 1 บริษัท คือ 
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซึง่ประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนขนสง่สินค้ำทำงทะเลให้สำยกำรเดินเรือแหง่หนึง่ 

 ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เพ่ิมจำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่ง  มีผลให้บริษัทฯ
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.80 และเม่ือวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติเพ่ิมทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือขยำยกิจกำรใน
ต่ำงประเทศ โดยในระหว่ำงปี บริษัทได้โอนเงินเพ่ือเพ่ิมทนุเป็นจ ำนวน 0.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57 ล้ำนเหรียญสิงค์โปร์  
บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ 6 บริษัทในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International 
Logistics USA Inc.  ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, Qingdao National Container Line Co.,Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co.,Ltd. ในประเทศจีน,  LG Container Line Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ในประเทศ
เวียตนำม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia  ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2561 จะแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2561  และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2561 จะแสดงผลกำรด ำเนินงำน
รวมของบริษัท และ บริษัทยอ่ย ดงักลำ่ว 
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ณ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560, และ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์                         

สินทรัพย์หมนุเวียน                       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด   78.33 14.37  36.58 5.39 34.41 4.67 51.24 9.29 17.66 13.18 3.67 0.66 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 5.29 0.97  12.24 1.80 8.45 1.15 7.10 1.29 2.92 0.53 7.76 1.39 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น – กิจกำรอ่ืน 126.95 23.30 157.64 23.20 217.38 29.51 105.69 19.16 107.54 19.40 108.98 19.55 

สินค้ำคงเหลือ - - - - 3.59 0.49 - - - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - 19.84 3.60 43.98 7.93 41.00 7.36 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 6.43 1.18 8.11 1.19 12.17 1.65 4.02 0.73 4.38 0.79 5.07 0.91 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 217.00 39.82 214.57 31.58 276.00 37.47 187.89 34.07 176.48 31.83 166.48 29.87 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน               

เงินฝำกท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 75.05 13.77  84.63 12.46 85.04 11.55 75.05 13.61 75.88 13.69 76.16 13.67 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7.59 1.39 20.20 2.97 6.59 0.89 8.00 1.45 22.88 4.13 5.10 0.92 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 27.41 4.97 161.95 29.21 195.03 34.99 
เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 112.72 20.68 - - - - 127.15 23.05 - - - - 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 76.43  14.02 75.10 11.05 14.73 2.00 76.43 13.85 75.10 13.55 14.73 2.64 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 28.76 5.28  256.71 37.78 318.96 43.30 24.45 4.43 27.47 4.95 83.34 14.95 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2.46 0.45  3.97 0.59 6.27 0.85 0.68 0.12 1.20 0.22 3.17 0.57 

คำ่ควำมนยิม - - - - 2.25 0.31 - - - - - - 

ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย 18.87 3.47 14.56 2.15 15.80 2.15 18.87 3.42 8.54 1.54 9.09 1.63 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1.94 0.36  2.46 0.36 1.84 0.25 1.94 0.35 2.40 0.43 1.56 0.28 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4.16 0.76 7.24 1.06 9.10 1.23 3.77 0.68 2.49 0.45 2.66 0.48 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ งบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 327.98 60.18 464.87 68.42 460.58 62.53 363.75 65.93 377.92 68.17 390.84 70.13 

รวมสินทรัพย์ 544.98  100.00  679.44 100.00 736.58 100.00 551.64 100.00 554.40 100.00 557.32 100.00 

 
 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

หนีส้ินหมนุเวียน                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 205.76 37.75  202.56 29.81 174.44 23.68 205.76 37.30  200.11 36.09 169.46 30.41 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 3.95 0.73  2.52 0.37 1.74 0.24 3.71 0.67  3.43 0.62 2.10 0.38 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น – กิจกำรอ่ืน 75.68 13.89  108.11 15.91 123.20 16.73 57.94 10.50  65.84 11.88 52.99 9.51 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 21.94 2.98   -         - - - - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหนึง่ปี 0.01 0.00  15.14 2.23 25.65 3.48 0.01 0.00  1.19 0.21 1.00 0.18 

เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 9.60 1.76 15.20 2.24 6.90 0.94 9.60 1.74 10.40 1.88 3.60 0.64 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4.86 0.89 8.63 1.27 11.01 1.49 4.39 0.80 5.18 0.93 4.33 0.78 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 299.86 55.02  352.16 51.83 364.88 49.54 281.41 51.01  286.15 51.61 233.48 41.90 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน                   

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึง่ปี 

- - 55.81 8.21 32.53 4.41 - - 2.62 0.47 1.86 0.33 

เงินกู้ยืมระยะยำว-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 14.00 2.57 9.71 1.43 3.22 0.44 14.00 2.54 3.60 0.65 - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5.19 0.95  7.54 1.11 6.86 0.93 5.19 0.94  6.82 1.23 5.54 0.99 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - -  2.66 0.39 2.72 0.37 - - - - - - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1.36 0.25  0.99 0.15 3.07 0.42 1.36 0.25  0. 98 0.18 2.25 0.40 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 20.55 3.77  76.71 11.29 48.40 6.57 20.55 3.73  14.02 2.53 9.65 1.72 

รวมหนีส้ิน 320.41 58.79  428.87 63.12 413.28 56.11 301.96 54.74  300.17 54.14 243.13 43.62 

             

สว่นของผู้ ถือหุ้น                         

ทนุเรือนหุ้น                         

ทนุท่ีออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว 105.00 19.27 105.00 15.45 113.54 15.41 105.00 19.04  105.00 18.94  113.54 20.37 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 127.93 23.47  127.93 18.83  170.63 23.17 127.93 23.19  127.93 23.08  170.63 30.62 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                     

     จดัสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 10.50 1.93  10.50 1.55  10.73 1.46 10.50 1.90  10.50 1.89  10.73 1.93 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร (16.87) (3.10) (24.47) (3.60) (19.22) (2.61) 6.26 1.13 10.80 1.95 19.29 3.46 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (0.24) (0.04) (1.19) (0.18) (2.14) (0.29) - - - - - - 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย  (1.75)  (0.32) 32.80 4.83 49.76 6.75 -  -  -  -  - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 224.57 41.21  250.57 36.88 323.30 43.89 249.69 45.26  254.23 45.86  314.19 56.38 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 544.98  100.00  679.44  100.00  736.58 100.00 551.64   100.00  554.40   100.00  557.32 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทุน                        

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 985.61 100.00 976.05 100.00 1,119.14 92.99 841.98 100.00  716.62 100.00 705.97 100.00 

รำยได้จำกกำรขำย - - - - 84.43 7.01 - - - - - - 

ต้นทนุบริกำร 829.88 84.20  783.23 80.24 908.95 75.52 695.38 82.59  575.93 80.37 564.10 79.91 

ต้นทนุขำย - - - - 67.17 5.58 - - - - - - 

ก าไรขัน้ต้น 155.73 15.80  192.82 19.86 227.45 18.90 146.60 17.41  140.69 19.63 141.87 20.09 

รำยได้อื่น 25.62 2.60  12.54 1.28 16.75 1.39 25.38 3.01  8.13 1.13 8.57 1.21 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 46.51 4.72  41.28 4.23 56.54 4.70 45.40  5.39 34.97 4.88 34.15 4.83 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 128.39 13.06  148.80 15.24 170.58 14.17 102.64 12.19  99.20 13.84 99.28 14.06 

ก าไรจากการด าเนินงาน 6.45 0.65  15.28 1.57 17.08 1.42 23.94 2.84 14.65 2.04 17.01 2.41 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 9.31 0.94  9.67 0.99 12.64 1.05 9.29 1.10  7.67 1.07 7.14 1.01 

สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม (14.84) (1.51) (11.74) (1.20) 1.07 0.09 -           -    - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (17.70) (1.80) (6.13) (0.63) 5.51 0.46 14.65 1.74 6.98 0.97 9.87 1.40 

ภำษีเงินได้ 2.18 0.22  (2.76) (0.28) (4.08) (0.34) 2.10 0.25  (2.44) (0.34) (3.47) (0.49) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (15.52) (1.57)  (8.89) (0.91) 1.43 0.12 16.75 1.99  4.54 0.63 6.40 0.91 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่น (0.99)   (0.96)  1.37  -   -  2.33  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (16.52)  (9.85)  2.80  16.75  4.54  8.73  

การแบ่งปันขาดทุน             
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (8.18)  (7.60)  3.16  16.75  4.54  6.40  

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (7.34)  (1.29)  (1.73)  -  -  -  

 (15.52)  (8.89)  1.43  -  -  -  

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม             

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (9.17)  (8.56)  4.53  16.75  4.54  8.73  

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (7.34)  (1.29)  (1.73)  -  -  -  

 (16.52)  (9.85)  2.80  -  -  -  

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนสว่นท่ีเป็นของบริษัท (0.019)   (0.018)   0.007    0.040   0.011   0.015  

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หนว่ย : หุ้น) 420.00   420.00   439.45  420.00   420.00   439.45  
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  งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน            

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ (17.70) (6.13) 5.51 14.65 6.98 9.87 

รำยกำรปรับปรุง        

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 5.65 (2.96) (2.43) 5.65 (2.97) (3.58) 

ตดัจ ำหนำ่ยภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย - - 0.12 - - 0.12 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (0.94) (0.67) 0.33 (0.03) 0.21 0.19 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง - - (0.11) - - - 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สิน (5.52) 0.64 (0.79) (5.55) 0.01 0.26 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (0.35) - - (0.35) - - 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สินทรัพย์ 2.83 0.87 - 2.32 - - 

ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ - (6.84) - - - - 

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 13.62 13.26 27.43 12.67 4.74 4.75 

คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือ - - 0.02 - - - 

คำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำตดัจ่ำย 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1.26 2.06 2.13 1.26 1.63 1.63 

สว่นแบ่ง(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 14.84 11.74 (1.07) - - - 

ดอกเบีย้รับ (0.94) (2.05) (0.96) (1.87) (3.81) (3.15) 

ดอกเบีย้จ่ำย 9.31 9.67 12.64 9.29 7.67 7.14 

กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและสินทรัพย์ด ำเนินงำน 22.19 19.72 42.95 38.18 14.59 17.36 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 29.09 (23.53) (31.10) 40.67 1.99 (0.17) 

สินค้ำคงเหลือ - - (0.17) - - - 

สินทรัพย์อื่น (2.67) 3.49 (1.99) (0.16) 0.87 (0.99) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (25.33) 19.01 7.35 (39.84) 8.05 (7.40) 

หนีส้ินอื่น 1.17 (0.40) 4.31 0.70 0.42 0.36 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 24.45 18.29 21.35 39.55 25.92 9.16 

เงินสดรับดอกเบีย้ 0.93 0.94 0.94 1.88 0.85 0.76 

เงินสดรับภำษีเงินได้ 5.71 17.82 3.23 5.71 17.82 3.22 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (10.20) (8.66) (8.55) (9.53) (7.20) (7.09) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 20.89 28.39 16.97 37.61 37.39 6.05 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน         

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั -    - - (11.00)    (24.49)    2.44 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถำวร (3.64) (5.67)    (2.86) (1.16) (2.10)    (0.64) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (1.74) (1.57)   (2.80) - (0.80) (1.91) 

เงินสดจ่ำยเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ (6.20) - - (6.21) - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.35 - - 0.35 - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 4.82 0.97 5.48 4.85 - 0.35 

เงินสดจ่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (8.00) (14.88)    - (8.00) (14.88)    - 

เงินสดจ่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย -    - - (6.00) (7.39)    (18.25) 

เงินสดรับจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 3.16 - - - 

เงินสดรับจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - 5.23 - - - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 1.51 - - 1.51 

เงินสดลดลงจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - (1.66) - - - 

เงินสดรับดอกเบีย้ - 1.00 - - 2.69 1.81 

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั (0.31) (9.57)    (0.41)  (0.31)    (0.83)    (0.27) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (14.72) (24.49)    2.42 (27.48) (47.80)    (14.96) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 15.93 (3.20)  (28.13) 15.93 (5.65)  (30.64) 

เงินสดรับจำกสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 5.54 - - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (0.13) (15.00)  1.94 - - - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (6.40)  (11.51)    (14.79) (6.40) (9.60)  (10.40) 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 30.00 - - 30.00 - - 

เงินสดจ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (31.26) (5.35)    (12.77) (31.26) (0.28)    (0.96) 

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำย (9.34) (9.63)    (10.48) (9.33) (7.64)    (7.07) 

เงินสดรับคำ่หุ้น - - 43.99 - - 43.99 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงนิ 4.34 (44.69)    (20.24) (1.06) (23.17)    (5.08) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (0.24) (0.88)    (1.20) - - - 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (0.49) (0.08)    (0.12) - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 9.78 (41.75)    (2.17) 9.07 (33.58) (13.99) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี 68.55 78.33 36.58 42.17 51.24 17.66 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 78.33 36.58 34.41 51.24 17.66 3.67 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.72 0.61 0.76 0.67 0.62 0.71 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.70 0.59 0.71 0.58 0.45 0.52 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.07 0.09 0.05 0.13 0.13 0.02 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ(เทำ่) 8.20 6.35 6.10 8.37 7.47 7.05 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 44.50 57.52 59.86 43.58 48.88 51.80 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 13.28 9.37 9.51 14.48 12.29 13.81 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 27.49 38.97 38.39 25.21 29.69 26.43 
วงจรเงินสด (วนั) 17.01 18.55 21.47 18.37 19.19 25.36 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 15.80 19.76 18.90 17.41 19.63 20.10 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) (0.85) 0.36 1.51 2.84 2.04 2.41 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) (248.87) 801.45 93.52 157.07 255.15 35.59 
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (0.83) (0.78) 0.28 1.99 0.63 0.91 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (3.54) (3.42) 1.29 6.94 1.80 2.25 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (1.44) (1.24) 0.45 2.94 0.82 1.15 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) (2.07) 2.39 10.50 21.56 35.77 24.32 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เท่ำ) 1.77 1.61 1.72 1.52 1.31 1.29 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่ ) 1.43 1.71 1.28 1.21 1.18 0.77 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ( เทำ่ ) 0.00 0.27 1.54 2.58 1.91 2.71 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.27 0.39 0.22 0.48 0.75 0.08 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (เทำ่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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14. ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์  (Logistics 
Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริกำรรับจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสูธุ่รกิจบริกำรขนส่งใน
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจรมำก
ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ44.44 และได้ซือ้หุ้นเพิ่มในเดือนกุมภำพนัธ์ปี 2561 จำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งมีผลท ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 52.80 มีผลท ำให้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดงักล่ำว งบ
กำรเงินรวมส ำหรับปี 2561 จึงมีรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ์ รวมอยูด้่วย ดงันี ้

 

รำยได้ 
2559 2560 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ       

- ทำงเรือ 897.08 91.02 891.75 91.36 966.05 80.27 

- ทำงอำกำศและบริกำรอ่ืน ๆ 14.20 1.44 23.13 2.37 25.56 2.12 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 911.28 92.46 914.88 93.73 991.61 82.39 

กำรขนส่งในประเทศ 1) 74.33 7.54 61.17 6.27 127.30 10.58 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,118.91 92.97 

รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภัณฑ์ - - - - 84.66 7.03 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,203.57 100.00 

 

กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม 976.05 ล้ำนบำทในปี 2560 และเพิ่มขึน้เป็น 1,203.57 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 23.31 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งเพิ่มขึน้ 142.86 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและ
ครุภณัฑ์เพิ่มขึน้จำกปีก่อนทัง้จ ำนวน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่รวม 976.05 ล้ำนบำทในปี 2560 และเพิ่มขึน้เป็น 1,118.91 ล้ำนบำท ในปี 2561 คิดเป็น
อตัรำร้อยละ 14.64 หำกพจิำรณำตำมประเภทของรำยได้ พบวำ่รำยได้จำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศมียอดเพิม่ขึน้จำกปี 2560  
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จ ำนวน 76.73 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทยอ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศมีรำยได้เพิ่มขึน้ และรำยได้จำกบริษัทยอ่ยที่ตัง้เพิ่มในระหวำ่งปี 
2561 โดยบริษัทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ได้ด ำเนินกำรจดัตัง้ NCL International 
Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter 
Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์, และเข้ำลงทนุใน PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยำยฐำนรำยได้ในกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่ง
ประเทศ จำกประเทศทีต่ัง้ส ำนกังำน ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ 

 สว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ เพิ่มขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 66.13 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหวำ่งปี 2560 
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและกำรถือหุ้นในบริษัท SSK ใหม่ในเดือนสิงหำคม 2560 ซึ่งภำยหลงัจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงดงักลำ่วท ำให้บริษัท SSK มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ย จึงท ำให้งบกำรเงินรวมมีรำยได้จำกกำรขนสง่ในประเทศโดยหวัลำก-
หำงพว่ง ในช่วงปลำยปี 2560 โดยในปี 2561 ได้รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศเต็มปี สง่ผลให้รำยได้ดงักลำ่วเพิ่มขึน้ 

ส ำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ำกัด ได้จัดตัง้ขึน้ เมื่อเดือนมีนำคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุน
บุคคลภำยนอก ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีศักยภำพสูงและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ให้บริกำรขนสง่สนิค้ำโดยหวัลำกและหำงพว่ง และรถประเภทอื่น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สนิหวัลำก หำง
พว่ง อีกตอ่ไป บริษัทฯ ได้โอนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพว่ง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลำ่ว 
มลูค่ำตำมสญัญำโอนทรัพย์สินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ล้ำนบำท โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรโอนที่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำ
ประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไมเ่กิดผลขำดทนุจำกกำรโอนทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนสง่ภำยในประเทศภำยใต้
บริษัทร่วมดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงด้ำนต้นทนุและค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สิน เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุของบริษัทให้ดีขึน้ ส่งเสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเติมโต มีก ำไรมัน่คงและต่อเนื่องใน
อนำคต และสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใต้กำรร่วมทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท ำให้ยอดขำยงำนปนู หรือกำรใช้รถปนู ไม่เพียงพอกบัค่ำใช้จ่ำย  จึงท ำให้ทัง้สองฝ่ำยตัดสินใจขำยรถปนูเพื่อลดผลขำดทุนที่จะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกกำรร่วมทุนดงักล่ำวในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ 
บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลให้กำรท ำงำนและกำรบริหำรคลอ่งตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระ
ต้นทนุค่ำเสื่อมรำคำรถปนู และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน โดยภำยหลงักำรลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจำกทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ และมีผู้บริหำรที่มี
ประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูค้ำที่มี
ควำมต้องกำรกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำรปรับตวัที่ดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำกขึน้อีกด้วย 

ในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะปิคอพั เพื่อใช้รับขนสง่กระจำยสนิค้ำตำ่ง ๆ เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรเคลือ่นย้ำยสินค้ำในประเทศทำงถนนด้วยรถกระบะปิคอพั โดยอำศยัควำม
ช ำนำญด้ำนกำรบริกำรจดักำรระบบกำรขนสง่สินค้ำ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำ
ของบริษัทฯให้เติบโตได้  
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บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรส่งมอบบริกำรให้แก่ลกูค้ำ โดยในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
บริษัทฯ จะรับรู้รำยได้เมื่อมีกำรสง่มอบใบตรำสง่ (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลกูค้ำ ส ำหรับกำรให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 
บริษัทฯจะรับรู้รำยได้เมื่อรถบรรทกุของบริษัทมีกำรสง่มอบสนิค้ำให้แก่ผู้ รับท่ีจดุหมำยปลำยทำง 

ในกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ได้รับจำกลกูค้ำ  ดงันัน้ รำยได้คำ่บริกำรของบริษัทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคำ่ระวำงรวมถึงต้นทนุกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ำยไปก่อนแล้วและอตัรำก ำไรที่บริษัทคิดจำก
ลูกค้ำ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยได้ค่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งต้นทุนค่ำระวำงและต้นทุนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ นัน้คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 80-85 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91-98 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมของ
บริษัท 

ต้นทนุหลกัในกำรให้บริกำรของบริษัทส ำหรับธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำระวำงและค่ำสว่นแบง่
รำยได้ที่จ่ำยคืนให้แก่ลกูค้ำ สว่นต้นทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทนุค่ำน ำ้มนั  ในกำรก ำหนดค่ำบริกำรกบั
ลกูค้ำนัน้ บริษัทจะใช้วิธีอตัรำต้นทนุบวกก ำไร ซึง่กำรท่ีบริษัทมีกำรจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำให้สำมำรถเจรจำ
กับผู้ ให้บริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหน้ำ  โดยระยะเวลำที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเคร่ืองบินกบัระยะเวลำที่
ลกูค้ำตกลงอตัรำคำ่บริกำรกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลำหำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรที่
สะท้อนตอ่กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงในแต่ละช่วงเวลำได้ ส ำหรับคำ่บริกำรขนสง่ในประเทศ บริษัทใช้วิธีกำรก ำหนดรำคำแบบ
ต้นทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำน ำ้มนัซึง่เป็นต้นทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลง
ได้ โดยต้นทนุรวมที่เกิดขึน้ในปี 2561 ทัง้ต้นทนุคำ่ระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหน้ำ และผลประโยชน์พนกังำนที่เพิ่มขึน้
จำกปี 2560 เป็นผลมำจำกรำยได้ทีเ่พิ่มขึน้   

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2559 2560 2561 

บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 15% - 25% 17% - 21% 17% - 21% 

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

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 15.80% 19.76% 18.78% 

ก ำไรขัน้ต้นของกำรให้บริกำรขนสง่ทัง้ในและระหวำ่งประเทศของกลุม่บริษัทเทำ่กบั 155.73  ล้ำนบำท  192.82 ล้ำนบำท 
และ 210.19 ล้ำนบำท ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 15.80  ร้อยละ 19.76 และ 
ร้อยละ 18.78 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 และ 2561 จำกปี 2559  เนื่องจำกในปี 2559 มีผลกระทบ
จำกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือระนองไปยังเมืองย่ำงกุ้ งประเทศเมียนมำร์ในปี 2558 เนื่องจำก ณ ขณะนัน้สภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภำคยงัไม่ฟืน้ตวั ประกอบกบัมีกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถรักษำระดบั
อตัรำก ำไรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ โดยในปี 2560 และ ปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกลุม่บริษัทมุง่เน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำ
โดยกำรให้สว่นลดแก่ลกูค้ำที่มีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้บริกำรกบับริษัทหรือมีกำรใช้บริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร 
เพื่อเปิดโอกำสให้บริษัทได้น ำเสนอคุณภำพบริกำรแก่ลกูค้ำในส่วนที่ยงัมิเคยใช้บริกำรด้ำนอื่น ๆ  และมีกำรเปิดบริษัทย่อยใน
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ต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ท ำให้สำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้นได้มำกขึน้ จึงท ำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็น 19.76 และ 
18.78 ในปี 2560 และ 2561ตำมล ำดบั  

บริษัทมีขำดทุนสทุธิในปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 8.18 ล้ำนบำท และ 7.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และมีก ำไรสทุธิในปี 
2561 เทำ่กบั 3.16 ล้ำนบำท มีอตัรำขำดทนุสทุธิในปี 2559 และ ปี 2560 เทำ่กบัร้อยละ 0.83 และ 0.77 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไร
สทุธิเทำ่กบัร้อยละ 0.26 ในปี 2561 เนื่องจำก 

ในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 7.60 ล้ำนบำท ซึ่งดีขึน้จำกปี 2559  โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 4.54 
ล้ำนบำท ส่วนบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขำดทุน 2.39 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทฯ ใหม ่และหนีส้ญูระหวำ่งประเทศซึง่ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงฝ่ำยกำรตลำดแล้วจะท ำให้
บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ดงัเดิม บริษัทร่วมค้ำ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SSK”)  ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 
2560 ถึงวนัท่ี 14 สงิหำคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 43.84% เป็นจ ำนวน  9.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกธุรกิจ
กำรขนสง่ปนูมีอตัรำก ำไรไม่ดีนกั ซึ่งทำงบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ และโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นใหม่ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 ท ำ
ให้บริษัทร่วมค้ำ SSK กลำยเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจำกเปลีย่นสดัสว่นกำรถือหุ้นแล้ว 
บริษัทฯ รับสว่นแบง่ขำดทนุตำมอตัรำสว่นกำรถือหุ้นใหม ่จ ำนวน 5.14 ล้ำนบำท เนื่องจำกช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลีย่นแปลงกลยทุธ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท ำให้ SSK ยังขำดทุนอยู่ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนรำคำซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ จำกกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น SSK จ ำนวน 6.84 ล้ำนบำท สว่นบริษัทร่วม เกรซ วอเทอร์เมด จ ำกดั (“GWM”)   ผลิตและจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำล้ำงไต ก่อตัง้ในเดือนสิงหำคมปี 2559 มีผลขำดทนุจำกประกอบกำรปี 2560 จ ำนวน 5.42 ล้ำนบำท บริษัทฯ รับรู้ผลขำดทนุ
ตำมสดัส่วนที่ลงทุน 44.44% เป็นจ ำนวน 2.41 ล้ำนบำท เนื่องจำก GWM เร่ิมลงทุนและก่อสร้ำงโรงงำนแล้วเสร็จในช่วงกลำงปี 
2560 จึงยงัคงมีค่ำใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อสร้ำง และขอใบอนญุำตตำ่ง ๆ ซึ่ง GWM เร่ิมผลิต และจ ำหน่ำยน ำ้ยำล้ำงไตปลำยเดือน
กรกฎำคม 2560 และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั สว่นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่ดีขึน้
จำกปี 2559 ตำมล ำดบั 

สว่นในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 3.16 ล้ำนบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 6.40 ล้ำนบำท
ซึ่งดีขึน้จำกปี 2560  ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบกำรดีขึน้มีรำยได้
และก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกปี 2561 บริษัทขยำยฐำนลกูค้ำได้มำกขึน้ ประกอบกบัได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ
เดิมท ำให้สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำก และในระหวำ่งปี บริษัทฯ ขยำยสว่นงำนขนสง่แบบ LCL Shipment (Less than Container 
Load ท ำให้มีรำยได้และก ำไรในสว่นงำนดงักลำ่วเพิ่มขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ ก ำไรสทุธิ  2.93 ล้ำนบำท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“LG (TH)”) มีขำดทนุสทุธิตำมอตัรำสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุ 0.81 ล้ำน
บำทซึ่งดีขึน้จำกปีก่อนมำก เนื่องจำกมีรำยได้เพิ่มขึน้จำก แต่ก ำไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรตู้คอนเทน
เนอร์ได้ดีขึน้ แต่ยอดรำยได้ไม่ดีนกั เนื่องจำกกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำในตลำด และบริษัทฯ ไม่สำมำรถต่อรองต้นทุนได้มำกนกั 
เนื่องจำกสำยเรือมีกำรควบรวมกนัมำกในปีนีห้ลำยแหง่ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวของตลำดอยำ่งใกล้ชิดเพื่อปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้ทนัเวลำเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดีขึน้ต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (“SSK”) หลงัจำกที่บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่แล้วได้เข้ำไปเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK ท ำให้ SSK 
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มีผลประกอบกำรดีขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัโดยในปี 2561 บริษัท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึง่ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำตู้
คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70 ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2561 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุใน Legacy Asia 
Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ เนื่องจำกกองทนุ Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนใน
กำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะล้มละลำย โดยมีหุ้นสำมญั 140,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน
ทัง้หมด 140,000 เหรียญสงิคโปร์ ให้กบัผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่ของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ใน
ประเทศสิงคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัท Legacy มีผล
ขำดทนุสะสม และสง่ผลให้บริษัทฯ ไมต้่องแบกภำระคำ่ใช้จ่ำย คำ่ด ำเนินกำร และ ภำวะขำดทนุสะสม ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นี ้
ในบริษัทฯได้รวมผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักลำ่ว จ ำนวน 0.13 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม สว่นบริษัทย่อยที่เปิดในปี 
2561 ซึ่งประกอบด้วย NCL International Logistics USA Inc. (“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Qingdao National 
Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศจีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-
Vietnam”)ในประเทศเวียดนำม และ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผล
ประกอบกำรรวมขำดทนุ 2.87 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรขยำยกำรลงทนุในตำ่งประเทศ มีคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ  ในช่วงเร่ิมก่อตัง้ และขยำย
งำนท ำให้มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ คำดหวงัวำ่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยเต็มก ำลงั
ตำมเปำ้หมำยแล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบกำรท่ีดียิ่งขึน้ตำมล ำดบั 

รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์เกิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำล้ำงไตและเวชภณัฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ์ 
2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นเพิ่มจำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่  มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 52.80 จึงท ำ
ให้บริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในปี 2561 จึงท ำให้รำยได้ในงบกำรเงินรวม มีรำยได้ของ GWM ส ำหรับปี 
2561 เท่ำกับ 84.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ของรำยได้รวม และมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 20.44 และมีผลก ำไรสทุธิ
รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเป็นจ ำนวน 0.71 ล้ำนบำท 
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14.1 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สนิทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 32-40 โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ 
ลกูหนีก้ำรค้ำ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 60-68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ 
ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ปี 2561 เท่ำกบั  679.44 ล้ำนบำท และ 
736.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เกิดจำกกำรรวมสินทรัพย์ของ บริษัท เกรซ   
วอเทอร์เมด เข้ำมำประมำณ 66.35 ล้ำนบำท  เนื่องจำกบ.มีสดัสว่นกำรลงทนุใน GWM เพิ่มขึน้เป็น 52.80% ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 
2561 ซึง่มีผลให้ GWM เป็นบริษัทยอ่ย และสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มในระหวำ่งปี 2561  

หนีส้นิของบริษัทประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 82-94 ของหนีส้นิรวม โดยมีสว่นประกอบ
หลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ส ำหรับหนีส้ินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 6-18 ของหนีส้ินรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  เงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2561เทำ่กบั 413.28 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 
เป็นจ ำนวน 15.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรจำ่ยคืนหนีส้นิระยะยำวและหนีส้นิภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงินครบก ำหนดในระหวำ่งปี  

ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทำ่กบั 250.57 ล้ำนบำท และ 323.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุ
หลกั ๆ ที่ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เกิดจำก ทุนช ำระและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพหุ้น NCL-W2 และ 
NCL-W1 ในระหว่ำงปี รวม 51.24 ล้ำนบำท ก ำไรขำดทนุสะสมเพิ่มขึน้ 5.25 ล้ำนบำท เนื่องจำกผลก ำไรในระหว่ำงปี 3.16 ล้ำน
บำท และก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน 2.32 ล้ำนบำท และสว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ 16.96 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เป็น สว่นทนุของ ผู้ ถือหุ้นอื่นใน GWM 16.22 ล้ำนบำท 

กลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิ และกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้

1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯได้ท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกหลำยแห่ง โดยมี
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1-5 ปี และสำมำรถต่ออำยไุด้ บริษัทฯมีข้อผกูมดัที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและคำ่บริกำรรวมตำมสญัญำ  
ภำยในประเทศเดือนละ 1.46 ล้ำนบำท และ ต่ำงประเทศเดือนละ 1.59 พนัเหรียญดอลล่ำห์สหรัฐ และ 5 พนัเหรียญ
สงิคโปร์ 

2. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีภำระผกูพนัในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนงัสือค ำ้ประกนักบัหน่วยงำน
ตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรือ เป็นต้น รวมจ ำนวนเงิน 3.36 ล้ำนบำท  
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14.2 สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได้ (17.70) (6.13) 5.51 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 20.89 28.39 16.97 

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทนุ (14.72) (24.49) 2.42 

เงินสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 4.34 (44.69) (20.24) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 9.77 (41.75) (2.16) 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงสทุธิจ ำนวน 2.16 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำกสำเหตหุลกั ๆ ดงันี ้

1. กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 16.97 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำรปรับกระทบ
ดอกเบีย้จ่ำยและค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยรวม 40.07 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกภำษีเงินได้ 3.23 ล้ำนบำท 
จ่ำยภำษีเงินได้ 8.55 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและหนีส้ินอื่นค้ำงช ำระเพิ่มขึน้ 11.66 ล้ำนบำท และลกูหนีก้ำรค้ำค้ำง
ช ำระเพิ่มขึน้ 31.11 ล้ำนบำท สง่ผลให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2560 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมลงทนุจ ำนวน 2.42  ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดที่ได้รับจำกเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยตำ่ง ๆ เป็นจ ำนวนเงิน 3.16 ล้ำนบำท 

3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 20.24 ล้ำนบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ กำรรับเงินค่ำหุ้น 43.98 
ล้ำนบำท กำรจ่ำยคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 28.12 ล้ำนบำท จ่ำยเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 14.79 ล้ำนบำท จ่ำยหนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 12.77 
ล้ำนบำท และดอกเบีย้จ่ำย 10.48 ล้ำนบำท 

14.3 แหล่งท่ีมำของเงินทุน  

ณ 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีวงเงินกู้ ยืมคงเหลือที่ยงัไม่ได้
ใช้  50.54 ล้ำนบำท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตัว๋สญัญำใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้ำนบำท และ 1.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีวงเงิน
ตัว๋สญัญำใช้เงินคงเหลือที่ยงัไมไ่ด้ใช้140 ล้ำนบำท และ 1.35  ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกู้ยืมจะเป็น
กำรออกตัว๋สญัญำใช้เงินตำมจ ำนวนเงินที่ต้องกำรจะใช้ ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ ออก
ตัว๋สญัญำใช้เงินแล้ว 

กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงิน 40 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มียอดคงเหลอื 
10.13 ล้ำนบำท 
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กำรปฏิบัตติำมเงื่อนไขกำรกู้ยมืที่ส ำคัญ 

ในกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด  

14.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

  ณ สิน้ปี 2559, 2560 และ 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.72 เท่ำ 0.61 เท่ำ และ 0.76 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่ง
ใกล้เคียงกัน โดยอตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปี 2560 เท่ำกับ 0.15 เท่ำ เนื่องจำกมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้
เนื่องจำกลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมำณ 55.96 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยได้ของบริษัทย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศที่
เพิ่มขึน้ และมีรำยได้ที่เพิ่มขึน้จำกบริษัทยอ่ยที่เปิดเพิ่มในระหวำ่งปี 2561 

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 44.50 วัน 57.52 วัน และ 59.86 วัน ส ำหรับปี 2559, 2560 และ 2561 ตำมล ำดับ 
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ในปี 2561 เป็นผลมำจำกยอดขำยในช่วงปลำยปี 2561 มีจ ำนวนมำก ท ำให้ระยะเวลำเก็บ
หนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้ ประมำณ 3-16 วนั ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ในแนวนโยบำยกำรให้สินเช่ือแก่ลกูค้ำของบริษัท ที่บริษัท
ก ำหนดไว้คือมีระยะเวลำไมเ่กิน 60 วนั 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2559, 2560 และ 2561 เท่ำกบั 1.43 เท่ำ 1.71 เท่ำ และ 1.28 เท่ำตำมล ำดบั ส ำหรับใน
ปี 2561 มีอตัรำสว่นท่ีลดลงจำกปี 2560 เนื่องจำกกลุม่บริษัทหนีส้ินลดลงรวม 15.59 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีภำระหนีส้ินจำกสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวลดลงจำกกำรจ่ำยเงินตำมก ำหนดในระหวำ่งปี และสว่นทนุเพิ่มขึน้ 72.74 ล้ำนบำท จำกกำร
เพิ่มทนุในระหวำ่งปี 8.54 ล้ำนบำท และสว่นเกินมลูคำ่หุ้น  42.70 ล้ำนบำท ซึง่สง่ผลให้อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุดีขึน้ในปี 2561 

  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 2560 และ 2561 ติดลบ 3.54% ติดลบ 3.42%และ 1.29%  ตำมล ำดบั เนื่องจำก 
เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิในปี 2559  2560 จ ำนวน 8.18 ล้ำนบำท  และ 7.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และและมี
ผลประกอบกำรเป็นก ำไรในปี   2561 จ ำนวน 3.16 ล้ำนบำท 

ผลประกอบกำรปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิประมำณ 8.18 ล้ำนบำท และ  7.60 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั สว่นปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิประมำณ 3.16  ล้ำนบำ สง่ผลให้อตัรำสว่นเงินสดต่อกำรท ำก ำไร(ขำดทนุ), 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น, อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำร
ช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 จึงมีผลดีขึน้ 

14.5 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. รัฐบำลไทย ได้มีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคม และด้ำนโลจิสติกส์ อย่ำง
ชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำรขนสง่ทำงน ำ้ และทำง
อำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลให้กำรค้ำขำย และกำรขนสง่สินค้ำระหวำ่งประเทศเพิ่มมำกขึน้ 
ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำให้บริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส์ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโอกำส
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ให้บริษัทฯ หำพนัธมิตรทำงกำรค้ำง่ำยขึน้ ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำยและเปำ้หมำยของบริษัทฯ ที่ต้องกำรขยำยพนัธมิตรและ
เครือขำ่ยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกส์ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกัและจะพยำยำมใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำมไม่
แนน่อนในเร่ืองตำ่ง ๆ  เช่น สถำนกำรณ์กำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตำ่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบักำรก ำหนดนโยบำย 
และกลยทุธ์ในกำรบริหำรงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้ำนบวก และด้ำนลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดงักลำ่ว 

3. โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงกำรระดบัเมกะ
โปรเจกต์ภำยใต้นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องกำรจะพฒันำพืน้ที่และโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่ง  ๆ  ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ภำคตะวนัออกของไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงกำรนี ้จะเร่ิมต้นจำกพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรำ ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอตุสำหกรรมที่ส ำคญัที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศอยูแ่ล้ว เต็มไปด้วย
โรงงำนมำกมำยในนิคมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ มีสนำมบิน รวมถึงมีทำ่เรือที่มีตู้สนิค้ำผำ่นมำกที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 22 ของ
โลก กำรลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่กำรพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนส ำหรับกำรเดินทำงและกำรขนส่ง ให้มี
ควำมพร้อมเพื่อรองรับและเอือ้ประโยชน์ต่อกำรเติบโตของภำคอตุสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวมำกยิ่งขึน้ ซึ่งก็จะมีกำร
ร่วมทุนจำกทำงภำคเอกชนเข้ำมำด้วยในบำงโครงกำร ซึ่งมีกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร
ดงักลำ่ว รวมถึงภำคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทัง้บริษัทฯด้วย 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  นอกจากนี ้บริษัทขอ
รับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระ
สาคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู
การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 

  “ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ 
นางสาวเนติรัด  สังข์งาม เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวเนติรัด              
สงัข์งาม ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใชข้่อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
 

                ช่ือ      ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ  
 
     1. นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม  
 

 
    กรรมการ  

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

     2. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้ 
 

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

     ผู้รับมอบอ านาจ  
 
            ช่ือ      ต าแหน่ง            ลายมือช่ือ  

 
     1. นางสาวเนติรัด  สงัข์งาม     กรรมการ  ............................................  
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เอกสารแนบ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 



                                                                                                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                               เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยกร  ทพัพะรังสี  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 

74 ปริญญำตรี  
สำขำอตุสำหกรรม  
มหำวิทยำลยัคล๊ำก รัฐแมตซำซู
เซสต์ สหรัฐอเมริกำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation Program 
รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) 
 

Director Certification Program 
รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2560 – 2561 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2547 – ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2541 – ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

 
 

ที่ปรึกษำบริษัท 
 
 

ประธำนบริหำร 
 
 
 

นำยกสภำ
มหำวิทยำลยั 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
นำยกสมำคมฯ 

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

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
กำรเก็บรวบรวมของเสียที่
ไมเ่ป็นอนัตรำย 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยสำร
เพ่ิมประสิทธิภำพ
เชือ้เพลิง 
 
สถำบนัอดุมศกึษำของรัฐ 
 
 
ผลิตยำงสงัเครำะห์ 
 
สมำคม 

2 นำยพงศ์พนัธ์  คงก ำเหนิด 
-ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 

58 ปริญญำโท   
พฒันำเศรษฐกิจ     
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 

ปริญญำตรี   
ธุรกิจกำรเกษตร     

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2558 – 2559  
 
 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

/ กรรมกำรอิสระ 
 

รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำน

กำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ. อสมท.  
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
(สื่อสำรมวลชน) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation Program 
รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) 
 

Director Certification Program 
รุ่น 204 ปี 2558 (IOD) 

 
2554-2555 

 
 
 

2546-2554 

 
Assistant 

Managing Director 
 
 

Chief Financial 
Officer 

 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 
กำรประปำนครหลวง 

 
ให้เชำ่แบบสญัญำเชำ่ซือ้
และเชำ่กำรเงิน สญัญำ
เชำ่ด ำเนินงำน 
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 

3 นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

66 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. รุ่นที่ 
12/2554 สถำบนัวิทยำลยัตลำด
ทนุ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 –ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ 
 
ที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์
 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
คณะกรรมกำรนโยบำยเขต
พฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 
 
บริษัท คนัทร่ีกรุ๊ปโฮลดิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท ไทยแลนด์ ริวิเลจ 
คำร์ด จ ำกดั  
 
 
คณะกรรมำธิกำร กำร
เศรษฐกิจ และกำรคลงั    
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำ ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
หน่วยงำนรัฐ 
 
 
ตวัแทนจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์  
 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
 
 
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2555 – 2556 
 
 

2553 – 2556 
 
 

2553 - 2555 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ที่ปรึกษำด้ำนพฒันำ
ฐำนภำษี 
 
กรรมกำรบริษัท/  
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
รองอธิบดี 

บริษัท แกรนด์  คำแนล 
แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
บริษัท ห้องปฏิบตัิกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
กรมสรรพำกร 

ประกอบธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
กรมสรรพำกร 
 
 
หน่วยงำน
กระทรวงกำรคลงั 
 
กรมสรรพำกร 

4 นำงนำรี บญุธีรวร 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

65 ปริญญำเอก  เศรษฐศำสตร์ เอก
เศรษฐศำสตร์มิติ University of 
Washington, USA 
 
ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ เอกสำร
เงินระหวำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปริญญำตรี  เศรษฐศำสตร์ เอก
กำรเงินระหวำ่งประเทศกำรเงิน
และกำรธนำคำร 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- หลกัสตูรส ำหรับกรรมกำรสรรหำ

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2542 - 2557 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
ประธำนอนกุรรมกำร
บริหำรลงทนุ 
 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
หวัหน้ำกลุม่งำน

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

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
รัฐวิสำหกิจ 
 
 
ประกอบธุรกิจออกแบบ
และผลิตอปุกรณ์ 
ออกแบบระบบวศิวกรรม
และรับเหมำก่อสร้ำง 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                               เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

และพิจำรณำคำ่ตอบแทนปี 2560 
(IOD) 
- หลกัสตูรส ำหรับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ปี 2559 (IOD) 
- Director Certification Program 
รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) 
- ใบรับรองวิชำชีพนกัวำงแผน
กำรเงินปี 2552 Certificated 
Financial Planner – CFP 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู ปี 
2549 Nida Wharton 
Certification Program, USA  
- หลกัสตูรนกับริหำรกำรเงินปี 
2547 Chief Financial Officer 
Certification Program 

บริหำรทรัพย์สินสำย
กำรเงินและกลยทุธ์
องค์กร 

5 พล. อ. พอพล มณีรินทร์ 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

64 ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
ปริญญำตรี  นำยร้อย จปร. 
โรงเรียนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- Director Certification Program 
รุ่น 233 ปี 2560 (IOD)  
- หลกัสตูรวิทยำลยัป้องกนั

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560– ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
ประธำนกรรมกำร 

 
 
 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ/ 
ที่ปรึกษำ

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

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
รำชกำร 
 
 
 
รำชกำร 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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.รุ่น
ที่ 63 (รร.ร.ศร.) /2554  
- หลกัสตูรสนบ. รุ่นที่ 14 
(รร.ศสพ.)/2523 

 
 
 

2558 - 2559 
 
 

2557 – 2558  
 

2555 - 2557 

ปลดักระทรวง
กลำโหม 

 
รองปลดักระทรวง
กลำโหม 
 
ผทค.พิเศษ ทบ. 

 
ผบ.รร.จปร. 

 
 
 
กระทรวงกลำโหม 
กองทพับก 
 
กองทพับก 
 
โรงเรียนนำยร้อยพระ
จลุจอมเกล้ำ 

 
 
 
รำชกำร 
 
 
รำชกำร 
 
รำชกำร 

5 นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ 
- กรรมกำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

53 ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ      
มหำวิทยำลยั อสัสมัชนั 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัร ธรรมภิ
บำลทำงกำรแพทย์ ส ำหรับ
ผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นที่ 6/2561 
สถำบนัพระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรผู้พิพำกษำสมทบ รุ่นที่ 
12/2560 ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำและกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศ 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร 

30.01% -ไมมี่- 2539– ปัจจบุนั 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – 2561 
 

กรรมกำร / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิ
สติกส์ 
 
บจก. ซิม (ไทยแลนด์) 
 
 
บจก. เกรซ วอเทอร์ เมด 
 
 
 
LEGACY ASIA CAPITAL 
PTE. LTD.        

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที ่
เก่ียวข้อง 
 
ให้เชำ่ตู้คอนเทนเนอร์ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่นที่ 
22/2559 สถำบนัวิทยำลยัตลำด
ทนุ  
- Director Accreditation 
Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) 
- Director Certification Program 
รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2552– 2555 
 
 

2537-2552 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 

 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 

บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์
ไลน์ 
 
บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล
จิสติกส์ 
 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
 
บจก.วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติก (ประเทศไทย) 
 
บจก. เอ็นซีแอล   เอเจนซี่ 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 
 
ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้
ภำยในและตำ่งประเทศ 

6 นำยวญัเทนนัท์  เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

49 ปวส.สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตบพิตรพิมขุ (มหำเมฆ ) 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Director Accreditation Program  
รุ่น 104 ปี 2556 (IOD) 

0.88% -ไมมี่- 2539 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำร /       
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

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  รุ่น 104 ปี 2556 (IOD) 
- Director Certification Program 
รุ่น 204 ปี 2558 (IOD) 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัรขัน้สงู 
กำรบริหำรงำนภำครัฐและ
กฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 17/2560 
ศนูย์บริกำรวิชำกำรสถำบนัประ
ปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู 
“ธรรมศำสตร์เพ่ือสงัคม” รุ่นที่ 
10/2560 
- Strategic CFO in Capital 
Markets Program” รุ่นที่ 3 ปี 
2559 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

0.90% -ไมมี่- 2550-ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2539-2550 

กรรมกำร /  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์
ไลน์ 
 
บจก. เกรซ วอเทอร์ เมด 
 
 
 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
 
บจก. เอ็นซีแอล เอเจนซ่ี 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง 
 
ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 

8 นำงสำวพรทิพย์  แซล่ิม้ 
-กรรมกำร 
-รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

36 ปริญญำตรี ศลิปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสยำม 
 

0.88% -ไมมี่- 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – 2557 

กรรมกำร/  
รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
Marketing 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

2550 - 2556 

Manager 
 
 
Marketing 
Manager 

 

เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 
 
 
บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล  โลจิสติกส์ 

และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 

9 Mr.Marc Cheng Chee 
Ooi 

45 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 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 
 

10 นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์

สทุศัน์  
-ผู้จดักำรแผนกกำรเงิน 
และบญัชี 

38 ปริญญำตรี สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำชมงคลกรุงเทพ 
 

ปริญญำตรี  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชี 

 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นิติศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์
หมำวิทยำลยั  

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 

2551 - 2560 
 

 

กรรมกำร 
 
 

กรรมกำร , MD 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 

ผู้จดักำรแผนกบญัชี 
– กำรเงิน 

 

บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์
ไลน์ 
 
บจก. เกรซ วอเทอร์ เมด 
 
 
 
บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล
จิสติกส์ 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 

ให้บริกำรขนสง่สินค้ำ
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง 
 
ให้บริกำรขนสง่สินค้ำใน
ประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 

11 นำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 

42 ปริญญำตรี 
-สำขำ บริหำรธุรกิจกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Company Secretary Program 
CSP รุ่น 60/2014 
Advances for Corporate 
Secretaries รุ่น 2/2560 
Certificate in Investor 
Relations 2017 รุ่นที่ 1/2017  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 - 2561 
 

 
 
 

2557 - 2559 
 
 

เลขำนกุำรบริษัท/
ผจก.นกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 

 
ผู้ชว่ยเลขำนกุำร
บริษัท/ นกัลงทนุ

สมัพนัธ์ 
 
 

ผู้ชว่ยเลขำนกุำร
บริษัท  

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
 
 
 
บมจ. เจเอสพี พร๊อพเพอร์ตี ้
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินค้ำทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Fundamental Practice for 
Corporate Secretary: FPCS รุ่น
ที่ 30  
หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจด
ทะเบียน รุ่นที่ 12 

2555 - 2557 ผู้ชว่ยเลขำนกุำร
บริษัท  

 

บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี 
 

พลงังำนถ่ำนหิน 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนช่ันแนล  
โลจิสติกส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

NCL INTER 
LOGISTICS (S) 

PTE. LTD. 

บริษัท แอลจี คอน
เทนเนอร์ ไลน์ จ ากัด 

บริษัท เอส เอส เค 
อินเตอร์  

โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ 
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  D  
9. นำงสำวพรทิพย์          แซล่ิม้ M, D, X      
10. Mr.Marc                  Cheng Chee Ooi M CEO , D     
11. นำงสำวดวงสมร         ศภุศกัดิ์สทุศัน์ M  D 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 ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ ของบริษัทที่คณะกรรมกำรต้องกำรทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ ำงถกูต้องสม ่ำเสมอ 
รวมถึงกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในข้อก 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 
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เอกสารแนบ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 

บริษัท แอลจี คอนเทน
เนอร์ ไลน์ จ ำกดั 

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 CEO , D D D 
7. นำยวญัเทนนัท์ เตชะมรกต      
8. นำงสำวเนติรัด สงัข์งำม D 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 , D     
14. MR. THAN                CHUNG KIAT  CEO , D    
15. MR. TEO                   ENG THYE  D    
16. นำงสำววำสนำ            เสือกลิ่นศกัดิ ์      
17. นำยธงชยั                    ปำมิ    D , M  
18. นำยฑิตถำกร               เศรษฐพงศ์    D , M  
19. นำยซำร์                      โดแทน     D 
20. นำงฮำนิ                      คำลินสกี กอซแลน     D 
21. นำงสำวอภิลดำ           เลขำภิสิทธ์ิ  D , M    

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     M = ผู้บริหำร      D = กรรมกำร      
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เอกสารแนบ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
  คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดูแลกิจกำรบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  กำรก ำกบัดแูลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  งบกำรเงินได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย  
โดยเลือกใช้นโยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอและใช้ดลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงั  รวมถึงจดัใ ห้มีและด ำรง
รักษำไว้ซึง่ระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสทิธิผล  เพื่อให้เช่ือมัน่อย่ำงมีเหตผุลตอ่ควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน  กำรดแูลรักษำ
ทรัพย์สินมีระบบกำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ  รำยกำรที่เก่ียวโยงกันซึ่งอำจท ำให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นรำยกำรจริงทำงกำรค้ำอนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปอย่ำงสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ  รวมทัง้มี
กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว  และได้รำยงำนควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 และ
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท 
  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ 
และสำมำรถให้ควำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป และแสดงควำมเห็นวำ่งบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 

           

 

 

 

 

                                                          
 

                                 (นำยกร  ทพัพะรังส)ี                                                       (นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ) 
                           ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท                                             ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์โดยเฉพำะ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่จดัท ำตำมแนวทำงและข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรำยช่ือปรำกฏดงันี ้ 

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

โดยมี นำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งสอดคล้อง
กบัประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจดักำร ได้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  เป็นไปอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วนและมีมำตรฐำน มีกำร
ควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูต้องช่ือถือได้ โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้  5 ครัง้ โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2561 ปรำกฎในหวัข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” และสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนที่
ปฏิบตัิได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ของบริษัท วำ่มีกำรเปิดเผยอยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิงบกำรเงิน
ดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ และมี
กำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัครบถ้วน 

2. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มี
ควำมถกูต้องครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่น ๆ มีควำมสมเหตสุมผลเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเก่ียวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผล เป็นธรรม 
ปรำศจำกควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในสำระส ำคญั เพื่อควำมโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
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3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และระเบียบที่ใช้บงัคบักำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำมกฎหมำยที่ส ำคญั 

4. สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อ ให้
มัน่ใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และมีประสิทธิผล 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอ รวมถึงกำร
ประเมินควำมเสีย่ง กิจกรรมกำรควบคมุ ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ไมพ่บข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยในท่ีมีสำระส ำคญั 

5. สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรดแูลด้ำนกำรำปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำยที่เก่ียวข้อง ให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6. พิจำรณำ เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทน
ในปี 2561 รวมทัง้เข้ำประชุมกับผู้สอบบญัชีและฝ่ำยตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร  เข้ำร่วม โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ
รำยงำนทำงเงินของบริษัท ให้มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้และมีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัครบถ้วน 

7. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในรอบปี 2561 โดยวิธีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
บริษัท ผลกำรประเมินสรุปวำ่ กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูใ่นเกณฑ์ดีมำก 

โดยสรุปภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 
 
 

     
       (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 ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์  จ ำกดั และ ต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนบญัชี ระบบบญัชี และภำษีอำกร บริษัท ที่
ปรึกษำ กฎหมำยฟำร์อีสต์ จ ำกดั ซึง่มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและตรวจสอบภำยในกวำ่ 20 ปี ท ำหน้ำที่เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำตรวจสอบภำยในแล้วว่ำมีควำม
เหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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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 โรงเรียนรำชิน ี  
 
ประกาศนียบัตร 

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

o กำรอบรมเชิงปฎิบตัิกำร (Workshop) วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3/55 โดย
คณุสวุิมล กลุำเลศิ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

o กำรอบรมเชิงปฎิบัติกำร (Workshop) กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงำน 
(ธนัวำคม 2554) 

o หลกัสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee Program –ACP รุ่นที่ 42 – 2013 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

o หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่  99 – 2012 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                                                                                                           เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

 



                                                                     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2561 (56-1)                                                                                                                                                                           เอกสำรแนบ 6 หน้ำ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมิน วนัที่ประเมิน วตัถปุระสงค์กำรประเมิน รำคำประเมิน 
(บำท) 

1. ประเภททรัพย์สิน    : ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง (อำคำรส ำนกังำนพร้อมพกัอำศยั 7 ชัน้ และชัน้ดำดฟำ้ 
       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) 
                                                           (อ้ำงอิงจำกหนงัสือสญัญำขำย รวมสองโฉนด (ท.ด.13)) 
       ภำระผกูพนั           :  จ ำนองเป็นประกนักบั ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

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

31 มค. 2561 เพ่ือวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 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 

31 มค. 2561 เพ่ือวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 15,940,000 
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