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ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีมีความผันผวนทาง
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ประเทศไทยไดเ้ผชิญกบัความเสี่ยงจากทัง้ปัจจยั
ภายในประเทศและภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจโลกใน ปี 2562 ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการคา้
ระหว่างสหรฐัอเมริกาและประเทศคูค่า้หลกั ๆ โดยเฉพาะจีน และปัญหา
การขาดเถียรภาพทางการเมืองของหลายประเทศในยโุรป  รวมไปถึงกลุม่
ประเทศที่ส่งออกน า้มัน (OPEC) ท  าใหเ้ศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตรา
ชะลอลง และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่แทจ้ริงมากขึน้เรื่อย ๆ ใน
ส่วนของประเทศไทยก็มีความผันผวนไม่แพก้ัน โดยการเลือกตัง้ในช่วง
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และการจดัตัง้รฐับาล รวมไปถึงความคาดหวงัใน
การบริหารประเทศ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจโลกที่ดผูันผวนและเปราะบาง
เชน่นี ้ในชว่งครึง่แรกของปี 2562 เศรษฐกิจขยายตวัเพียง 2.6% ซึง่ชะลอ
ตวัลงตามมลูค่าการส่งออกที่หดตัวและการชะลอตวัลงของนักลงทุนใน
ภาคเอกชนชว่งไตรมาส 2 ของปี และหลงัจากที่รอลุน้ตวัเลข GDP กนัมา
นาน ส  านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
ออกมาประกาศภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 อยูท่ี่ 2.4% 
ไดบ้่งบอกถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย ว่าเป็นตวัเลข
การเติบโตที่ต  ่าที่สุดนับตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา ซึ่งไดร้บัผลกระทบมา
จากหลายส่วนด้วยกัน รวมถึงภาคการส่งออกด้วย ที่หดตัวลดลงถึง 
3.2% ปัจจยัหลกักมาจากทัง้ค่าเงินบาทที่แข็งตวั และภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกที่ที่ค่อนขา้งบีบรัด โดยปัจจุบันค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าบา้ง 
โดยการฟ้ืนตวัของการสง่ออกที่มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ที่เห็นไดช้ดั 

ส าหรบัแนวโนม้และมาตรการการส่งเสริมการสง่ออกปี 2563 
ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ (สนค.) กระทรวงพาณิชย ์คาด
ว่าขอ้ตกลงทางการคา้ระยะแรก (Phase-1 Trade Deal) ระหว่างสหรฐัฯ 
และจีน จะช่วยใหบ้รรยากาศทางการคา้ดีขึน้และคลี่คลายความกังวล
ของนักลงทุนไดใ้นระยะหนึ่ง ว่าสงครามการคา้จะไม่ลุกลามถึงการขึน้
ภาษีน าเข้าเต็มจ านวนระหว่างกัน เช่นเดียวกันกับการถอนออกจาก
สหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ที่มีความชดัเจนขึน้ อย่างไร
ก็ตามแนวโนม้เศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง จากการเจรจาระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนในระยะที่  2 ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากไม่ มี
รายละเอียดปรากฏแน่ชดั อีกทัง้ยงัมีประเด็นส  าคญัเชิงโครงสรา้งที่คาด
ว่า ตอ้งใชเ้วลาในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ความผันผวนของราคา

น า้มนัดิบและสินคา้โภคภณัฑย์งัคงกดดนัแนวโนม้การสง่ออกของไทยทัง้
ในระยะสัน้และระยะกลาง อยา่งไรก็ดียงัคงมีปัจจยัส  าคญัที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่อาจหลีกเลี่ยงไดย้ากจากโรคระบาด Covid-
19 จะสามารถค่อย ๆ ปรบัตัวดีขึน้ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ๆ จากมาตรการใน
การปรบันโยบายทางการเงินและการคลงัจากภาครฐัในทกุ ๆ ประเทศ ซึง่
จะสามารถพฒันาระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยใหห้มนุเวียนดี
ขึน้ไปได ้ทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค ตามล าดบั 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้เป็น 1,270.02 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.52 จากรายไดก้ารใหบ้ริการขนส่งเพิ่มขึน้ 
33.42 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์
เพิ่มขึน้ 33.03 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 11.06 ลา้น
บาท โดยที่งบการเงินเฉพาะ   บรษัิทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 12.85  ลา้นบาท 
เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย SSK ในราคาทนุ 
โดยมีระยะเวลาการจ่ายช าระค่าหุน้ภายใน 2 ปีครึ่ง ท  าใหบ้ริษัทรับรู ้
ขาดทนุจากการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของการขายเงินลงทนุดงักลา่วเป็น
จ านวน 13.29 ลา้นบาท ณ วนัที่จ  าหน่ายเงินลงทนุ โดยรายการขาดทุน
จากการขายเงินลงทนุดงักลา่วนี ้จะถกูทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดแ้ละดอกเบีย้
รบัตลอดระยะเวลา 2 ปีครึง่ จนกว่าจะไดร้บัเงินคา่ขายเงินลงทนุทัง้หมด
ครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่าใชจ้่าย
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 2.98 ล้านบาท จากการ
เปลี่ยนแปลงอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส  าหรบัลกูจา้ง
ที่ท  างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ใหมี้สิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า
คา่จา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั และการลดลงของอตัราดอกเบีย้ที่ใชใ้นการ
ประมาณการ และค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้  เน่ืองจากการเปิด
บริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ ท  าใหมี้ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและ
คา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึง่หากไมร่วมผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง
อตัราคา่ชดเชยตามกฎหมาย การปรบัรายการปรบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ จะพบวา่ ปี 2562 งบเฉพาะบรษัิทฯ  มี
ผลก าไรสทุธิ 3.42 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เพียง 0.55 ลา้นบาท 
ส่วนบริษัทย่อย ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ มีผลประกอบการที่ดีขึน้ 
ทั้งนี ้รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้จากปี 2561 รวม 29.07 
ลา้นบาท เน่ืองจากสามารถขยายฐานลูกคา้ไดม้ากขึน้ และสามารถ

สารจากกรรมการบริษัท 
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บรหิารจดัการตน้ทนุไดด้ีขึน้ และบรษัิทฯ มีรายไดอ่ื้น ๆ ในปี 2562 เพ่ิมขึน้
จากปีก่อน  22.11 ลา้นบาท ซึ่งผลก าไรสทุธิที่ลดลงเพียง 0.55 ลา้นบาท 
เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ และมี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ  ที่เพิ่มขึน้    
ดงัที่กลา่วไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทยอ่ย
ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 บริษัท เน่ืองจากอยู่ในชว่งเริม่ตน้และขยายงานใน
ส่วนต่าง ๆ  ท าใหมี้พนักงานเพิ่มขึน้ และมีการยา้ยส านกังาน เพื่อรองรบั
การขยายงานท าใหมี้ค่าใชจ้่ายในการยา้ยและตดัจ าหน่ายสว่นปรบัปรุง
ส  านักงานเดิม ซึ่งภายหลังจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเต็มก าลงั
ตามเป้าหมายแล้ว  กลุ่มบริษัทจะสามารถด า เนินการและ มีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ตามล าดบั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งเพิ่มในปี 2562 เป็น 1,152.33 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.99 หากพิจารณาตามประเภทของรายได้ 
พบว่ารายไดจ้ากการขนสง่ระหวา่งประเทศทางทะเลมียอดเพิ่มขึน้จากปี  
2561 เป็นจ านวน  46.10 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อยที่ตั้งเพิ่มใน
ระหว่างปี 2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา , Qingdao National Container Line Company Limited 
แ ล ะ  Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ใ นป ร ะ เ ทศจี น , LG 
Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์  PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited จาก
การขยายฐานรายไดใ้นการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
จากประเทศที่ตัง้ส  านักงาน ไปสู่ยงัจดุหมายปลายทางในภูมิภาคต่าง  ๆ 
และรายไดจ้ากการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศที่เพิ่มขึน้ 12.30 
ลา้นบาท เน่ืองจากในเดือนพ ศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญากับ 
EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นผูใ้หบ้ริการ
ขนสง่ทางอากาศแตเ่พียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จงึท าใหมี้รายไดจ้ากสาย
การบินดงักลา่วเพ่ิมขึน้ 

ในส่วนของการบริการขนส่งในประเทศมีรายได้ลดลงจากปี 
2561 จ านวน  24.98 ล้านบาท สืบเ น่ืองจากการก่อนหน้าที่ มีปรับ
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ของบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ  ากดั สง่ผล
มีผลประกอบการที่ดีขึน้มาก แต่ก็ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยเม่ือวันที่ 11 
พ ศจิกายน 2562 คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแลว้ มีมติใหจ้  าหน่าย
เงินลงทนุในบริษัท SSK ทัง้จ  านวนในราคาทนุ ใหก้ับกรรมการท่านหนึ่ง
ของบริษัท SSK เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าด  าเนินงาน ในภาวะ
ขาดทนุสะสมที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ิมสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ ซึง่

ส่งผลให้บริษัท SSK สิน้สุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นับแต่วัน
ดังกล่าว ดังนั้น ผลการด าเนินงานขนส่งทางบกโดยใชร้ถหัวลากของ
บริษัท SSK จึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพียง 
10 เดือน จึงท  าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งในประเทศลดลงจากปี
ก่อน อยา่งไรก็ตามเม่ือขายเงินลงทนุในบรษัิท SSK แลว้ กลุม่บรษัิทฯ ยงั
มีการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะพิกอัป และใหบ้ริการ
ขนสง่โดยรถหวัลากและหางพว่งอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิเห็นควรให้
จ  าหน่ายหุน้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน์ จ  ากัด ใหก้ับบริษัท จี ที 
เอ็กซ ์โลจิสติกส ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั จ  านวน 599,999 หุน้ ในราคาพาร ์10 
บาท รวมเป็นมลูคา่ 5,999,990 บาท และสง่ผลใหบ้รษัิท แอลจี คอนเทน
เนอร ์ไลน์ จ  ากัด สิน้สุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่
ดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัช  าระเงินจากการจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ เม่ือ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ รบัรูก้  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ดังกล่าวเป็นจ านวน 11 ล้านบาท ในงบก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ปัจจบุนั  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั (“GWM”) ด  าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน า้ยาลา้งไตและเวชภัณฑต์่าง ๆ   มีรายไดจ้ากการขายน า้ยา
ฟอกเลือดและครุภณัฑ ์ปัจจบุนับริษัทฯ ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 52.80 มีรายไดจ้ากการขาย
และก าไรขัน้ตน้ปี 2562 เพ่ิมขึน้จากปี 2561 โดยมีผลก าไรสทุธิรวม อยูใ่น
งบการเงินรวมเพิ่มขึน้จ  านวน 0.17 ลา้นบาท 

จากผลประกอบการเฉพาะกิจการในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษัิทฯ 
มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้ จงึไดเ้สนอการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลและที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีมติอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0067 คิดเป็นจ านวน 
3,042,819.21 บาท (สามลา้นสี่หม่ืนสองพนัแปดรอ้ยสิบเกา้บาทยี่สิบเอ็ด
สตางค)์ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าววนัที่ 24 พ ษภาคม 
2562 ที่ผ่านมา 

การ า รกิจ  

ในภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงนโยบายการขยายธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบรษัิทฯ ในการเป็นผูน้  าในดา้นการ                             
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ใหบ้ริการโลจิสติกสแ์บบครบวงจร พรอ้มทัง้สรา้งเครือข่ายพันธมิตรทาง
การคา้ และมีส  านักงานสาขาในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการ
ขยายส านักงานสาขาในประเทศมีเป้าหมายและการท างานร่วมกับ
พันธมิตรในต่างประเทศ ทัง้นี ้เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา NCL Inter 
Logistics (S) Pte., Ltd. (บรษัิทยอ่ยในประเทศสิงคโปร)์ ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย
ของบริษัทฯ ได้ด  าเนินการจัดตั้ง NCL International Logistics Private 
Limited ในประเทศอินเดีย เพิ่มขึน้อีก 1 แห่ง และช่วงเดือนสิงหาคม ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอุนมัติให้เพิ่มทุนใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte., Ltd จ านวน 25 ลา้นบาท เพ่ือขยายการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยในตา่งประเทศ และ เม่ือวนัที่ 9 กันยายน 2562 LG Container 
Line Pte., Ltd. (บรษัิทยอ่ยในประเทศสิงคโปร)์ ท  าสญัญาซือ้ขายสว่นงาน
ธุรกิจการบริการขนส่งและกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ (Non-Vessel 
Operating Common Carrier-NVOCC) กับบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์
ไลน ์จ  ากดั (บรษัิทในประเทศไทย) เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท บรษัิทยอ่ย
ไดจ้่ายช าระการซือ้ส่วนงานดงักล่าวและไดร้บัโอนสินทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ณ วนัที่ท  าสญัญา ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัไดต้กลงท าสญัญากับ EL AL ISRAEL 
AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นตัวแทนการใหบ้ริการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยสญัญาได้มีผลตัง้แต่
วนัที่ 1 พ ศจิกายน 2562 เป็นตน้มา 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายการใหน้ า้หนกัในการขยาย
ธุรกิจโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ เน่ืองจากความ
ตอ้งการการขนส่งในระบบโลจิสติกส ์จากการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยความเช่ียวชาญและความ
ช านาญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พรอ้มทั้งการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการขนส่ง
เพียงบางประเทศ และเพื่อรองรบัการยา้ยฐานการผลิตของบรษัิทต่าง ๆ 
อีกดว้ย เพ่ือตอกย า้ใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและ
มีประสิทธิภาพ ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี และภาค
ธุรกิจภาคขนส่งที่ยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมากตามการลงทนุที่ มีมากขึน้
ในทกุ ๆ ปี และในทกุ ๆ ประเทศเชน่กนั 

การจัดการเ าม ัง น 

ปัจจัยหลักที่จะท าให ้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล     
โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) เติบโตยั่งยืนทา่มกลางความเปลี่ยนแปลงและ

ความผันผวนรอบดา้น คือการปรบัตวัและการพฒันาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่ง
ไม่เพียงแต่กา้วตาม แต่ตอ้งกา้วน าในการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึน้ได ้ทางบริษัทฯ ไดพ้ยายามผลกัดนัและกระตุน้คนในองคก์ร
ให้สร ้างสรรค์แนวคิดไอเดียใหม่ ๆ ในการท างานอยู่เสมอ โดยน า
เทคโนโลยี ไอที และนวตักรรมตา่ง ๆ เขา้มาช่วยเสรมิสรา้งในการท างาน
ใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึน้ การพัฒนาต่อยอดในการ
ท างานเพื่อช่วยยกระดบัการท างานใหมี้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร 
และการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ ที่รวดเร็วขึน้ เพื่อประโยชน์แก่
ลกูคา้และบรษัิทคูค่า้ตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ  

ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ
พนักงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองคก์ร รว่มกัน ได้มีมุ่งมั่นในการ
พฒันาธุรกิจ และด าเนินการตามกลยทุธข์องบรษัิทฯ และรกัษามาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง การพฒันาองคก์รดา้นทรพัยากรมนษุยใ์หมี้ศกัยภาพ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใหมี้กระบวนการบริการและการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้น
นวตักรรมและมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์ร 
เพื่อรองรบัการการขยายและการเติบโตของบริษัทฯ และระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามแนวนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี มีการบริหารงานภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล โดยค านึงถึงผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุ ่ าย และประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
และร่วมกันต่อต้านธุรกิจคอรัปชั่นมาโดยตลอด โดยมีการทบทวน
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นประจ าทกุปี   

ทัง้นีใ้นนามของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร พนักงาน และ
บริษัทในเครือ ขอขอบคณุในความไวว้างใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้
ถือหุน้ นกัลงทนุ สถาบนัทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูคา้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุ ่ าย ที่ไดใ้หก้าร
สนับสนนุบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบคณุผูบ้ริหารและพนักงาน
ทกุทา่น ที่ไดร้ว่มแรงรว่มใจชว่ยด าเนินกิจการธุรกิจดว้ยความมุง่มั่น เคียง
บ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ประสบความส าเร็จมาอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงทุกวันนี ้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ขอใหค้วาม
มั่นใจว่าจะด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับดแูลกิจการที่ดี และบริหารงาน
ในการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดว้ยบคุลากร
ที่มีความรูค้วามช านาญ และใหบ้ริการลูกค้าด้วยความจริงใจ เพื่อ                 
บรษัิทฯ จะพฒันาเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืนตอ่ไป 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

       หน่วย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2560 2561 2562
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 976.05      1,203.57   1,270.02   716.62      705.97      654.27      
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (7.60)         3.16          11.06        4.54          6.40          (12.85)       

งบแสดงฐานะทางการเงนิ
รวมสินทรพัย์ 679.44      736.58      812.54      554.40      557.32      630.46      
รวมหนีส้ิน 428.87      413.28      502.96      300.17      243.13      332.16      
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 250.57      323.30      309.58      254.23      314.19      298.30      

งบกระแสเงนิสด
เงินสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 28.39        16.97        10.05        37.39        6.05          13.80        
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ (24.49)       2.42          (7.83)         (47.80)       (14.96)       19.29        
เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (44.69)       (20.24)       6.04          (23.17)       (5.08)         15.97        

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 19.76        18.90        20.20        19.63        20.10        21.99        
อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (%) (0.78)         0.28          0.87          0.63          0.91          (1.96)         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (1.24)         0.45          1.43          0.82          1.15          (2.16)         
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (%) 1.71          1.28          1.62          1.18          0.77          1.11          
อััตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (3.42)         1.29          3.96          1.80          2.25          (4.20)         
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -            - 0.64          -            - 0.64          
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท (บาทตอ่หุน้) (0.018)       0.007        (0.024)       0.011        0.015        (0.028)       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

       หน่วย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2560 2561 2562
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 976.05      1,203.57   1,270.02   716.62      705.97      654.27      
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (7.60)         3.16          11.06        4.54          6.40          (12.85)       

งบแสดงฐานะทางการเงนิ
รวมสินทรพัย์ 679.44      736.58      812.54      554.40      557.32      630.46      
รวมหนีส้ิน 428.87      413.28      502.96      300.17      243.13      332.16      
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 250.57      323.30      309.58      254.23      314.19      298.30      

งบกระแสเงนิสด
เงินสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 28.39        16.97        10.05        37.39        6.05          13.80        
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ (24.49)       2.42          (7.83)         (47.80)       (14.96)       19.29        
เงินสทุธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (44.69)       (20.24)       6.04          (23.17)       (5.08)         15.97        

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 19.76        18.90        20.20        19.63        20.10        21.99        
อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (%) (0.78)         0.28          0.87          0.63          0.91          (1.96)         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (1.24)         0.45          1.43          0.82          1.15          (2.16)         
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (%) 1.71          1.28          1.62          1.18          0.77          1.11          
อััตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (3.42)         1.29          3.96          1.80          2.25          (4.20)         
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) -            - 0.64          -            - 0.64          
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท (บาทตอ่หุน้) (0.018)       0.007        (0.024)       0.011        0.015        (0.028)       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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วสิัยทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

วสัิยทัศน ์

บริษัทฯ ก าหนดวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าในดา้นการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็น
ทางเลอืกแรกและทางเลอืกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคา้และคูค่า้ของบรษัิท 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบคุลากรท่ีมีความรูค้วามช านาญ
และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความจริงใจ พรอ้มทัง้สรา้งเครือข่ายพันธมิตรทางการคา้และส านักงานต่างประเทศที่มี
ประสทิธิภาพ 

เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดตน้ทนุดา้นโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ใหม้ากที่สดุ  
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กลยุทธก์ารด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถไวค้อยใหบ้ริการแก่ลกูคา้ โดยสามารถน าเสนอบริการไดอ้ย่าง
ครอบคลมุตัง้แต่การใหค้  าปรึกษาในการวางแผนและจดัหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สดุ และการจดัการใหล้กูคา้สามารถ
ขนสง่ไดต้รงตามก าหนดเวลาภายใตต้น้ทนุที่ต  ่าที่สดุ โดยใชว้ิธีการขยายส านกังานสาขาของตวัเองในประเทศเปา้หมาย
และท างานร่วมกับพนัธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางใน
ประเทศตา่งๆ ไดท้ั่วโลก 

 
 

* คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การเดินงานของบริษัท รวมถึงมีการ
พิจารณาทบทวนการก าหนดดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี เพื่อใหม้ีความคลอบคลมุ ชดัเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะทอ้น
ถึงตวัตนของบรษัิท รวมถึงทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจที่เคลือ่นไป 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ประวัตคิวามเป็นมาทีส่ าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบ      
โลจิสติกส ์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่
ระหว่ำงประเทศ โดยประกอบดว้ยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท        
รีจินอล เฟิสท ์จูบิลี่ จ ำกดั”), บริษัท วี พี อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส(์ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) และบริษัท ยนูิทรำนส ์โกลบอล 
จ ำกดั (“UNI”) ปัจจบุนัไดปิ้ดบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  

บริษัทฯ เริ่มตน้ใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใตบ้ริษัท วี พี อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส(์ประเทศไทย) จ ำกัด (“VP”) โดยเริ่มจำกกำรเป็น  ผูใ้หบ้ริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร ์
(LCL) ในเสน้ทำงประเทศไทย-ทวีปสหรฐัอเมรกิำ และขยำยสูเ่สน้ทำงในทวีปเอเชียและยโุรปในปี 2539 และปี 2543 ตำมล ำดบั  

เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรภำยในกลุม่บรษัิทและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 
ในปี 2552  VP จึงไดเ้ริ่มหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงำนซึ่งเป็นผูก้่อตัง้ UNI ไดข้ำยหุน้ UNI ใหแ้ก่คุณกิตติ          
พวัถำวรสกุล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมำคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ไดม้ีกำรขำยหุน้ UNI ใหแ้ก่บคุคลภำยนอกทัง้หมด 
แต่ UNI ยงัคงใชส้ถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทฯ และยงัตอ้งพึ่งพำบริษัทฯ ในดำ้นเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำร
บรหิำรจดักำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน อยำ่งไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI จดทะเบียนยกเลกิบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ที่
ยงัคงประกอบธุรกิจอยูใ่นปัจจบุนัจึงมีเพียงบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั เพียงแหง่เดียว 

นบัตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไดท้ั้ง
แบบไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL) และแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ใหบ้รกิำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเป็นตวัแทนในกำร
ออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ นอกจำกกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจรบัจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแลว้ ในช่วงปี 2554 บรษัิทฯ ยงัได้
มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกเพื่อสรำ้งควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้โดยเริ่มตน้
ที่เสน้ทำงในภำคใต ้และขยำยไปในเสน้ทำงภำคตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

ต่อมำไดม้ีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท(มหำชน) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดด้  ำเนินกิจกำรดว้ยควำม
มั่นคงมำกวำ่ 20 ปี มีทนุจดทะเบียน 146.91 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 587.65 ลำ้นหุน้ เป็นทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้ 113.53  
ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการส าคัญ 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2562  

 กมุภำพนัธ ์ - NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรจัดตั้ง NCL International Logistics Private Limited ในประเทศ
อินเดีย โดย NCL Inter Logics (S) Pte. Ltd. มีสดัส่วนกำรถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษัทดังกล่ำวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเมื่อ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 
เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยดงักลำ่วมีทนุเรียกช ำระแลว้
จ ำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั) และยงัมิไดเ้ริม่ด  ำเนินกำร 

 เมษำยน - ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ใน
อตัรำหุน้ละ 0.0067 คิดเป็นจ ำนวน 3,042,819.21 บำท (สำมลำ้นสี่หมื่นสองพนัแปดรอ้ย
สิบเก้ำบำทยี่สิบเอ็ดสตำงค์) โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำววันที่  24 
พฤษภำคม 2562 

- เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิ
สติกส ์จ ำกดั มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียน โดยลดจ ำนวนหุน้จ ำนวน 1,699,280 หุน้ จำก
เดิม 16,874,280 หุน้ เหลือ 15,175,000 หุน้ โดยกำรลดทนุนัน้เป็นกำรลดทุนของผูถื้อหุน้
กลุม่หนึ่ง เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำกเดิมรอ้ยละ 75.35 เป็นรอ้ยละ 
83.79 และเมื่อวนัที่ 4 กันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทดงักล่ำวมีมติ
อนุมตัิลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ ำนวนหุน้อีกครัง้จ ำนวน 1,600,000 หุน้ จำกเดิม 
15,175,000 หุน้ เหลือ 13,575,000 หุน้ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำก
เดิมรอ้ยละ 83.79 เป็นรอ้ยละ 93.66 ด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสิน้วันที่ 16 กันยำยน 
2562 

- เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ เห็นควรให้
จ ำหนำ่ยหุน้บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั ใหก้บับรษัิท จี ที เอ็กซ ์โลจิสติกส ์(ไทย
แลนด์) จ ำกัด จ ำนวน  599,999 หุ้น ในรำคำพำร์ 10 บำท (สิบบำท) รวมเป็นมูลค่ำ 
5,999,990 บำท และสง่ผลใหบ้รษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั  สิน้สดุกำรเป็นบริษัท
ยอ่ยของบรษัิทฯ นบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว 

 พฤษภำคม -  บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั มีมติจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรำหุน้ละ 277.30 บำท และบริษัทฯ 
ไดร้บัเงินปันผลตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 
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 พฤษภำคม -  บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั มีมติจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรำหุน้ละ 277.30 บำท และบริษัทฯ 
ไดร้บัเงินปันผลตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 

- กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่
บรษัิทในประเทศแหง่หนึง่ เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2562 บรษัิทฯไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยหุน้กบั
บริษัทดงักลำ่วเพื่อจ ำหน่ำยเงินลงทนุในรำคำทนุโดยมีหุน้สำมัญ 599,999 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บำท บริษัทฯไดร้บัช ำระเงินจำกกำร
จ ำหน่ำยเต็มจ ำนวนแลว้เมื่อวนัที่ 3 ตุลำคม 2562 โดยบริษัทฯรบัรูก้  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
เงินลงทนุดงักลำ่วเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำทในงบก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปีปัจจบุนั 
 

- ในเดือนพฤษภำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งผูถื้อ
หุน้ NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited  (จดัตัง้ในประเทศเวียดนำม) โดย 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเ งินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 1,225,000,000 ดอง
เวียดนำม (เทียบเทำ่ 50,000 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุน้โดยมี
สดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 2,500,000,000 ดอง
เวียดนำม  และในเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีผูถื้อหุน้รำยใหมซ่ึง่เป็นบรษัิทจ ำกดัในประเทศ
เวียดนำมเขำ้มำลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสดัส่วน
รอ้ยละ 51 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนำม และไดป้รบัเปลีย่นจ ำนวนเงิน
ในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพจำก 100,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญ
ดอลลำ่รส์หรฐั ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเขำ้มำลงทุนของผูถื้อหุน้ใหม่ ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้
ลดลงจำกรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดย NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

 สงิหำคม - เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทนุใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte., Ltd จ ำนวน 25 ลำ้นบำท เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบรษัิทย่อย
ในต่ำงประเทศ และในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte., Ltd เป็นจ ำนวนเงิน 1,325,365 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์จำกทุนจด
ทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,574,635 เหรียญดอลลำรส์ิงคโปร ์เป็นจ ำนวน 2,900,000 เหรียญ
ดอลลำ่รส์งิคโปร ์และด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 

 กนัยำยน - เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2562 LG Container Line Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร)์ 
ท ำสญัญำซือ้ขำยสว่นงำนธุรกิจกำรบริกำรขนสง่และกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ (Non-
Vessel Operating Common Carrier-NVOCC) กบับรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั 
(บรษัิทในประเทศไทย) เป็นจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท บรษัิทยอ่ยไดจ้่ำยช ำระกำรซือ้ส่วนงำน
ดังกล่ำวและไดร้บัโอนสินทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ ณ วันที่ท  ำสญัญำ จำกกำรซือ้ส่วนงำนนี ้
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บริษัทฯ ไดค้วำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบัลกูคำ้ผูใ้หเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรแ์ละสำยเรือและควำมรู ้
เทคนิคในกำรด ำเนินธุรกิจ NVOCC ซึง่แสดงเป็นสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนทัง้จ ำนวน 

 ตลุำคม -  นำยกร ทพัพะรงัสี แจง้ขอลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 9 ตุลำคม 2562 เป็นตน้ไป ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ พลเอกพอพล 
มณีรินทร ์กรรมกำรอิสระ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท และพน้จำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป    

 พฤศจิกำยน - บรษัิทฯ ไดต้กลงท ำสญัญำกบั EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสรำเอล) เพื่อเป็น
ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศแตเ่พียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยสญัญำจะมีผลในวนัที่ 
1 พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป 

- เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิใหจ้ ำหนำ่ย
เงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท) โดยบริษัทถือหุน้จ ำนวน 12,714,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.66 โดยขำยทัง้จ ำนวน
ในรำคำพำร ์มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 127,149,990 บำท โดยขำย
ใหก้บันำยสขุสนัต ์กิตติภทัรพงษ์ ซึง่ด  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โล
จิสติกส ์จ ำกัด และส่งผลให้ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด สิน้สดุกำรเป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ นบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว  

ปี 2561  

 กมุภำพนัธ ์ - เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ ำนวน 1.26 ลำ้นเหรียญดอลล่ำรส์หรฐั 
เพื่อขยำยกิจกำรในต่ำงประเทศ ในระหว่ำงปีบริษัทฯ ไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 
420,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์
สงิคโปร ์เป็นจ ำนวน 1.57 ลำ้นเหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์โดยจดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้เสรจ็ 28 
ธนัวำคม 2561  

- บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด จำกคุณธงชัย ปำมิ (ผูถื้อหุน้) 
จ ำนวน 3,340 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1,500 บำท รวมมลูค่ำ 5,010,000 บำท วตัถปุระสงคเ์พ่ือ
บรษัิทฯ จะไดม้ีอ  ำนำจควบคมุเบ็ดเสรจ็ โดยปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.45    
จะเปลี่ยนเป็นถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 โดยมีแหลง่เงินทนุจำกเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทซึ่งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้
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พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำจ่ำยซือ้แลว้โดยค ำนึงถึงปัจจยัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอยำ่งถ่ี
ถว้น 
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้บรษัิท
ย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกำ) จด
ทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินคำ้
ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 100,000 เหรียญดอล
ลำ่รส์หรฐั เพื่อขยำยฐำนธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศและเพิ่มแหลง่รำยไดใ้หก้บับรษัิทฯ และเมื่อ
วันที่ 19 กรก ำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL 
International Logistics USA INC. จ ำนวน 30,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรัฐ จำกเงินลง
ทนุเดิมจ ำนวน 100,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐัเป็นจ ำนวน 130,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั 
ซึ่งด ำเนินกำรแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 8 ตุลำคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ไดม้ีมติใหเ้ลิกกิจกำรบริษัทย่อย หรือ จ ำหน่ำยเงินลงทนุใน Legacy Asia Capital 
Pte., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ ซึ่งด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เนื่องจำก 
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจใหก้ับ Legacy 
ไม่สำมำรถสนบัสนุนเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้ับ Legacy ต่อไปได ้เนื่องจำกกองทนุ
ดงักลำ่วประสบภำวะลม้ละลำย จึงท ำให ้Legacy ไม่มีเงินทนุเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ
และขยำยกิจกำร ซึง่อำจสง่ผลใหบ้รษัิทเกิดปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจและเกิดภำวะขำดทนุ
สะสมเพิ่มขึน้ในอนำคต 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียน จดัตัง้ 
Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ 
(freight forwarder) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 มีทนุเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.          
ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 

 กรก ำคม -  บริษัทฯ มีมติอนมุตัิออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมข่อง
บริษัทรุน่ที่ 3 (“NCL-W3”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวนไม่เกิน 65,000,000  หนว่ย 
โดยไม่คิดมลูค่ำในอตัรำส่วนเท่ำกบั 7 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มี
เศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วย ใหปั้ดทิง้) โดยก ำหนดรำคำกำรใชส้ิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกับ 2.40 บำท ต่อ 1 หุน้  โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 16 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย 
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- บริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 26,000,000 บำท จำกเดิม 
120,913,184.50 บำท เป็น 146,913,184.50 โดยกำรออกหุน้ใหม่สำมัญใหม่จ ำนวนไม่
เกิน 104,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมข่องบรษัิท รุน่ท่ี 3 (“NCL-W3”) 
 

- เมื่อวนัที่ 20 กรก ำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 51 ตรำประทบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรประกอบธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ คือกำรใหบ้ริกำรจัดส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเล ทำงบริษัทฯ จึงเห็นควร
เปลี่ยนแปลงสญัลกัษณแ์ละตรำประทบัของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อกำรจดจ ำของ
ลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ และสนบัสนุนกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทโดยใหใ้ช้
ตรำประทบัใหมแ่ละขอ้ควำมใหมด่งันี ้

                                         

 
 
 
 

- บรษัิทฯ จ ำหนำ่ยเงินลงทนุใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ โดยมี
หุ้นสำมัญ 140,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์รวมเป็นเงิน
ทัง้หมด 140,000 เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์ใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของ Legend Shipping 
Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่งในสิงคโปร ์และเมื่อวนัที่ 21 กนัยำยน 2561 
ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนโอนหุน้เสร็จเรียบรอ้ยและเป็นผลให ้Legacy Asia Capital Pte. 
Ltd. สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ นบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว  
 

- บริษัทฯ  ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทย่อยจำก บริษัท เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
เป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั โดยไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพั นำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้   
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียน จดัตัง้ 
LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์  เมื่อวันที่ 27 กรก ำคม 
2561 เพื่อเป็นส ำนกังำนตวักำร (Principal) และแตง่ตัง้ใหบ้รษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษัท เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตวัแทน 
(Agent) เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนสง่ สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) 
ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ทนุช ำระแลว้ 10,000 เหรยีญ
ดอลล่ำรส์ิงคโปร)์ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 
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- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุใน PT.NCL 
Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่ำนกำรท ำ
สัญญำเงินให้กู้แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 60,000 
เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั ซึ่งเทียบเท่ำสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และ
จดัท ำ Business cooperation agreement เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้ควบคมุกำรด ำเนิน
ธุรกิจและบรหิำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มของบรษัิทดงักลำ่ว บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ควบคุม
และสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทนบัตัง้แต่
วนัท่ีท ำสญัญำและถือเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว 

 สงิหำคม  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุใน NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบรษัิทที่จดัตัง้ในประเทศเวียดนำม โดยผ่ำน
กำรท ำสัญญำเงินให้กู้แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 
100,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรัฐ ซึ่งเทียบเท่ำสัดส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน และจัดท ำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำ
ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษัทดงักล่ำว 
บรษัิทฯ ไดเ้ขำ้ควบคมุและสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงิน
ของบริษัทนับนับตัง้แต่วันที่ท  ำสญัญำและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับตัง้แต่วันที่
ดงักลำ่ว 

 พฤศจิกำยน  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียน จดัตัง้ 
Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกำยน 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ (freight 
forwarder) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ยงั
มิไดม้ีกำรเริ่มด ำเนินกำรและยงัไม่มีทนุเรียกช ำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 

ปี 2560      

 พฤษภำคม - บริษัทฯ ไดเ้ขำ้เพ่ิมทุนในบริษัทย่อย  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 300,000 
หุน้ มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 SGD มลูคำ่รวม 300,000 SGD โดยเพิ่มขึน้จำก 700,000 หุน้ 
มูลค่ำ 700,000 SGD เป็น 1,000,000 หุน้ มูลค่ำ ,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100  

  - บริษัทฯ ไดเ้ขำ้เพ่ิมทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด จ ำนวน 17,780 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท มลูค่ำรวม 17.78 ลำ้นบำท และมีผูถื้อหุน้รำยอื่น ๆ ได้
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เขำ้รว่มเพิ่มทนุดว้ย โดยเพิ่มขึน้จำก 18,000 หุน้ มลูคำ่ 18 ลำ้นบำท เป็น 40,000 หุน้ มลูคำ่  
40 ลำ้นบำท โดยบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.44 

 มิถนุำยน -  บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ของบรษัิท รุน่
ที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 6.6 หุน้เดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมจ ำนวน
ไมเ่กิน 63,650,000 หนว่ย  

- ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 140 ลำ้นบำท เป็น 157.5 ลำ้นบำท โดยออกหุน้
สำมญัเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 70,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็น 
17,500,000 บำท และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลำ่วเป็น 2 สว่น  
1. รองรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) 

จ ำนวน 63,650,000 หุน้ 
2. รองรบักำรปรบัสทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษัิท รุน่ท่ี 1 (NCL-W1) ตำมเง่ือนไข

กำรปรบัสิทธิ จ ำนวน 5,350,000 หุน้  โดยมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่คือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิจำก 1 หน่วย ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เป็น ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้
สทิธิซือ้หุน้สำมญัได ้1.04 หุน้ และปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิจำก 4 บำท ตอ่หุน้สำมญั เป็น 
รำคำ 3.848 บำท ตอ่หุน้สำมญั 

 สงิหำคม - บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงกำรรับขนส่งกระจำยสินคำ้ไปให้กับที่ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำย
ขอบเขตกำรใหบ้ริกำรแก่กลุ่มลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลื่อนย้ำยสินคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ย
รถพิกอปั โดยอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำรบริกำรจดัระบบกำรขนสง่สินคำ้ของบริษัทฯและ
สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯให้เติบโตไดใ้น
อนำคต อีกทัง้เป็นโอกำสเพิ่มรำยไดใ้หก้บับรษัิทอีกดว้ย 

  - บริษัท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“SSK”) บริษัทรว่ม ไดล้ดทนุจดทะเบียนจำก
เดิม 290 ลำ้นบำท เป็น 168.74 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ จ ำนวน 12,125,720 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 121,257,200 บำท ซึ่งไม่สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน
ของ SSK โดยเป็นกำรลดทุนของคุณวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ ทัง้จ ำนวน ซึ่งส่งผลใหส้ญัญำ
ร่วมทุนสิน้สุดลง และเป็นผลใหบ้ริษัทถือหุน้ในสดัส่วนที่เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 43.84 เป็น 
75.35 ของทนุจดทะเบียนใหม ่* 

 รำยละเอียดเพิ่มเติม : ข่ำวแจง้ตลำดหลักทรพัย  ์“ที่ NCL-M 23/60 วันที่ 16 สิงหำคม 2560 เรื่องแจง้
รำยกำรไดม้ำซึง่ทรพัยส์ินของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) และที่มำของ
กำรคืนทนุเ พำะคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ (เพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)” 
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 กนัยำยน - บริษัทฯ ไดร้่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัทร่วม” หรือ 
“ZIM”) ซึ่งเป็นสำยเดินเรือประเทศอิสรำเอล เพื่อจัดตัง้ บริษัท ซิม(ไทยแลนด)์ จ ำกัด เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลโดยตูค้อนเทนเนอรใ์ห ้ZIM และเพื่อขยำยฐำน
ธุรกิจไปยงัตำ่งประเทศและเพิ่มแหลง่รำยไดใ้หก้บับรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน 2560 โดย
ทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ทัง้นีก้ำรถือหุน้รอ้ยละ 51 
จะถือว่ำเป็นบริษัทย่อย ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ ศ  2535 
แต่กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมแมบ้ริษัทฯ จะถือหุน้รอ้ยละ 51 ก็ตำม แต่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ
บรษัิทดงักลำ่ว จะถือวำ่เป็นเพียงบรษัิทรว่มเทำ่นัน้ 
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โครงสร้างการถอืหุน้ของบริษัท  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมโีครงสร้างการถอืหุน้ดังนี ้

* NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เขำ้ท  ำขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงธุรกิจ (Business cooperation agreement) กบั PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษัท
ดงักลำ่ว บรษัิทดงักลำ่วตกลงที่จะแบง่ก ำไรใหก้บั NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิส  ำหรบัปี และ
หำกบรษัิทฯมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรบัผลขำดทนุดงักลำ่วตำมสดัสว่นรอ้ยละ 60 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้น
จดักำรขนสง่แก่ลกูคำ้ทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึง่ครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สนิคำ้แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และไม่
เต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL), กำรขนสง่สนิคำ้แบบจำกประตสููป่ระต ู(Door to Door), กำรด ำเนินกำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกร (Custom’s 
Broker), กำรใหบ้ริกำรจดัหำตูข้นสง่สินคำ้ (SOC), ใหบ้ริกำรเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์และกำรขนสง่สินคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวั
ลำก, ตวัแทนขนสง่ทำงเรอื และทำงอำกำศ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 9 บรษัิท และ บรษัิทยอ่ยที่ท ำธุรกิจอื่น ๆ 1 บรษัิท ประกอบธุรกิจผลติ
น ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุน้ ทัง้สิน้ 11 บริษัท มี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำร
ระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร  (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่  11 
พฤศจิกำยน 2557 ปัจจบุนับรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกิจกำรดว้ยควำมมั่นคงมำกวำ่ 20 ปี โดยมีทนุจดทะเบียน 146.91 ลำ้นบำท แบง่เป็น
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หุน้สำมญั 587.65 ลำ้นหุน้ เป็นทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 113.53  ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้
ละ 0.25 บำท 

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)  

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 แสนเหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1 ลำ้นเหรยีญดอล
ลำ่รส์ิงคโปร ์เพื่อใหบ้ริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส ์(Logistics Provider) และเมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 2561 ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์และในปี 2562 บริษัทฯ ไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มใหก้ับ NCL(S) เป็นจ ำนวนเงิน 
1,325,356 เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,574,635 เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์เป็นจ ำนวน 2,900,000 
เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์และด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 2 ธันวำคม 2562 โดยปัจจุบนับริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 100 

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2561
เพื่อบริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศ (Freight Forwarder) ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั 
และในวันที่ 8 ตุลำคม 2561 ไดด้  ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000 เหรียญดอลลำรส์หรฐั รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
130,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 
100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 
เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน              
(ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีทนุเรยีกช ำระแลว้ 346,375 หยวน) เม่ือเดือนมกรำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้
โอนเงินลงทุนเพิ่มเป็นจ ำนวน 404,058 หยวน และด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือวันที่ 31 มกรำคม 2562 (ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 มีทนุเรยีกช ำระแลว้ 750,433 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อ
บริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่ สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน และใน
ระหวำ่งปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุเพ่ิมดงันี ้ 

เดือนมกรำคม  ลงทนุเพ่ิม 337,360 หยวน  จดทะเบียนเพ่ิมทนุวนัที่ 28 มกรำคม 2562 
เดือนพฤษภำคม   ลงทนุเพ่ิม 675,110 หยวน จดทะเบียนเพ่ิมทนุวนัที่ 10 พฤษภำคม 2562 
เดือนสิงหำคม ลงทนุเพ่ิม 351,560 หยวน จดทะเบียนเพ่ิมทนุวนัที่ 21 สิงหำคม 2562  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีทนุเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 27 กรก ำคม 2561 เพื่อบริกำร
บริหำรและจดักำรขนสง่ สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์
(ทนุช ำระแลว้ 10,000 เหรยีญดอลลำ่รส์ิงคโปร)์ เม่ือวนัที่ 13 กมุภำพนัธ ์2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทยอ่ย NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนมุตัิใหล้งทนุเพิ่มจ ำนวน 90,000 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์และเม่ือวนัที่ 2 ตลุำคม 2562 ไดมี้มติ
อนุมัติใหล้งทุนเพิ่มอีกจ ำนวน 1,150,000 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์รวมเป็นทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,250,000 เหรียญดอลล่ำร ์
สิงคโปร ์และและด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือวันที่ 10 ตุลำคม 2562  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
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2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited  เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศเวียดนำม ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่ 17 
กรก ำคม 2561 และในวันที่ 1 สิงหำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขำ้ลงทุนโดยผ่ำนกำรท ำสญัญำเงินใหกู้้
แปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 100,000 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั เพ่ือใหบ้รษัิทดงักลำ่วใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพ  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
สำมำรถแปลงสภำพเงินใหกู้ด้งักล่ำวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำวที่เวลำใดก็ได ้ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีกำรจำ่ยเงินใหกู้ย้ืมดงักลำ่วจ ำนวน 50,000 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั และจดัท ำเขำ้ท  ำขอ้ตกลงควำม
รว่มมือทำงธุรกิจ (Business cooperation agreement) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบรหิำรงำนทัง้
โดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ควบคมุและสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  รวมถึงนโยบำยทำง
กำรเงินของบริษัทฯ นับนับตั้งแต่วันที่ท  ำสัญญำ ในเดือนพฤษภำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดมี้กำรปรับ
โครงสรำ้งผูถื้อหุน้  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุเพ่ิมจ ำนวน 1,225,000,000 ดองเวียดนำม (เทียบเทำ่ 
50,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุน้โดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
จ ำนวน 2,500,000,000 ดองเวียดนำม  และในเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีผูถื้อหุน้รำยใหมซ่ึง่เป็นบรษัิทจ ำกดัในประเทศเวียดนำม
เขำ้มำลงทนุใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,275,000,000 ดอง
เวียดนำม และไดป้รบัเปลี่ยนจ ำนวนเงินในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพจำก 100,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญ
ดอลลำ่รส์หรฐั ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเขำ้มำลงทนุของผูถื้อหุน้ใหม ่ท  ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ลดลงจำกรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็นบรษัิทที่จดัตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 
และในวันที่ 16 กรก ำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขำ้ลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดย
ผ่ำนกำรท ำสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 60,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั เพื่อให้
บริษัทดังกล่ำวใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพ NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สำมำรถแปลงสภำพเงินใหกู้ด้งักลำ่วเป็นทนุจดทะเบียนของบรษัิทดงักลำ่วที่เวลำใดก็ได ้โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสิทธิเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้สำมัญไดต้ำมจ ำนวนของเงินใหกู้ย้ืม นอกจำกนี ้
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เขำ้ท  ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Business cooperation agreement) กับ PT. NCL 
INTER LOGISTIK INDONESIA เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจและบรหิำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้ม
ของบริษัทดงักล่ำว บริษัทดงักล่ำวตกลงที่จะแบ่งก ำไรใหก้ับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของก ำไร
สทุธิส  ำหรบัปี และหำกบรษัิทฯมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรบัผลขำดทนุดงักลำ่ว
ตำมสดัสว่นรอ้ยละ 60 ซึง่อำจจะชดเชยผลขำดทนุที่รบัรูต้ำมสดัสว่นโดยกำรเพิ่มเงินทนุ บรษัิทฯไดเ้ขำ้ควบคมุและสั่งกำรกิจกรรม
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทดงักล่ำวนับตัง้แต่วันที่ท  ำสญัญำ และพิจำรณำเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯนับแต่วันที่ดังกล่ำว ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA มีเงินกู้ยืมคงค้ำงจ ำนวน 
60,000 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั 

2.7 NCL International Logistics Private Limited เป็นบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศอินเดีย ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์
2562 โดยมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั) ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บริษัทย่อย
ดงักลำ่วมีทนุเรยีกช ำระแลว้จ  ำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรยีญดอลลำ่รส์หรฐั) และยงัมิไดเ้ริม่ด  ำเนินกำร โดย NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
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3. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) 

บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท 
จำกนัน้เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 บรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุ โดยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญั เป็นเงิน 8 ลำ้นบำท และเมื่อวนัท่ี 27 กรก ำคม 
2560 ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ลำ้นบำท  บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั (“บริษัทรว่ม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผลิต
น ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยกำรลงทนุครัง้นี ้บรษัิทฯ เลง็เห็นวำ่จะสำมำรถสรำ้งมลูคำ่เพิ่มใหแ้ก่บรษัิทฯ ไดใ้น
อนำคต อีกทัง้เป็นกำรกระจำยควำมเสีย่ง สง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และตอ่เนื่องในอนำคต และเมื่อวนัท่ี 20
กมุภำพนัธ ์2561 บรษัิทฯ ไดซ้ือ้หุน้จำกผูถื้อหุน้รำยหนึง่จ ำนวน 3,340 หุน้ และไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 ท ำใหปั้จจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80  

 
4. บริษัท ซิม ท แลนด์  จ ากัด 

บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม”) โดยบรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุกบั Zim Integrated Shipping Services, Ltd. 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน  2560 ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม”) ประกอบธุรกิจ
โดยเป็นตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงเรอืให ้Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 
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มล ลักทรัพยและผ น 
ทน ทะเ ยีนและทน  าระแล  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีทนุจดทะเบยีน 146.91 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 587.65 ลา้นหุน้ เป็นทนุทีช่  าระ
แลว้ 113.53 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 454.15 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

ผ น 10 ัน ั แรก 
ขอ้มลูรายช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิด

สมดุทะเบียน ลา่สดุ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 

                 ราย ่ ผ น  าน น น ร ยละ 

1. กลุม่ครอบครวัพวัถาวรสกลุ   
 นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ 130,066,974 28.64 
 นางสาวฟา้ใส พวัถาวรสกลุ 

 
34,500,000 7.60 

 นางสาวป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ   
ภาวะ) 

31,000,000 6.83 
 นางสาวยิง่รกั 

นายวศิิษฏ ์
พวัถาวรสกลุ 
ประสทิธิศิรกิลุ 

30,000,000 
7,727,154 

6.61 
1.70 

  ร ม   233,234,128 
 

       51.37 
2. บจก.รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,519,800 12.67 
3. นายวรวฒุ ิ ทศันาววิฒัน ์ 8,295,700 1.83 
4. นายวรนนัท ์ ธินรุง่โรจน ์ 7,241,100 1.59 
5. นายอ านาจ สกุาญจนกลุ 7,054,300 1.55 
6. นางนวพร รตันชยักานนท ์ 6,963,300 1.53 
7. นายบญัชา สขุอนนัตช์ยั 5,510,000 1.21 
8. นางสาววาสนา สนิธุวงศ ์ 5,020,100 1.11 
9. นายนนทวิทย ์ เตียวสกลุ 5,000,000 1.10 
10. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม 4,110,000 0.91 
11. ผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ   114,203,820 25.13 

  ร ม   454,152,248 100.00 
 

ทีม่า : นยรั าก ลักทรัพย (ประเท ทย)  ากั  
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การ ก ลักทรัพย น่ 
ส าคัญแส งสท ที่ ะ นสามัญ ง ร ัท  ร่นที ่3 (NCL-W3) 

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที่ 1/2561 ในวนัที่ 20 กรก าคม 2561 ไดม้ีมติใหบ้ริษัท  ออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือหุน้สามญัรุน่ที่ 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “NCL-W3”) จ านวน ไม่เกิน 65,000,000 
หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 7 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วยใหปั้ดทิง) ซ่งสามารถจัดสรรได้
จ านวน 64,877,441 หนว่ย โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

เสนอขายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีมีรายช่ือปราก ในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ ในวนัปิดสมดุทะเบียน (Record date) ในวนัที่  
26 กรก าคม 2561 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย 64,877,441 หนว่ย 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 104,000,000 หุน้ ราคา par 0.25 บาท 

ราคาใบส าคญัแสดงสทิธิ 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 16 เดือน  

นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 

สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือหุ้น
สามัญ ได้  1.50 หุ้น  (โด ยอัต ราก ารใช้สิ ท ธิ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไดใ้นกรณีที่มีการปรบัสิทธิ) กรณีมีเศษให้
ปัดทงิ 

ราคาใชส้ทิธิ  ราคาหุ้นละ 2.40 บาท (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใช้
สทิธิ) 

วนัก าหนดการใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ เริ่มใชส้ิทธิครงัแรกไดใ้นวนัที่ 
28 มิถนุายน 2562 และครงัสดุทา้ยจะก าหนดวนัใชส้ทิธิ
ตรงกับวันหมดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยจะ
สามารถใช้สิทธิไดต้ลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ
รวมทงัสนิ 2 ครงั ทงัน ีวนัก าหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย 
จะตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

ขอ้จ ากดัการโอน ไมม่ี 
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ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูย์ ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

จ านวนหนว่ยที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ไมม่ี  

เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) หมดอายุใน
วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

 

หมายเหต ุ: เม่ือวนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ซง่เป็นก าหนดการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซอืหุน้สามญั  รุน่ที่ 3 (NCL-W3) มีผูม้า
ใชส้ิทธิจ  านวน 85 หน่วย เหลือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุน้สามัญ  รุ่นที่ 3 (NCL-W3) ที่หมดอายุการใชส้ิทธิจ  านวน 64,877,356 หน่วย    
บริษัท  มีหุน้สามญัจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพคงเหลือ 103,999,873 หุน้ ซ่งจะเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนตอ่ไป 

 

หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (NCL-W3) หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและไดร้บั
ผลประโยชนอ์นัพงไดเ้หมือนหุน้สามญัเดิมที่ออกและเรยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ของบรษัิท  ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์
ไดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษัิท  
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นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
 

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  ของก าไรสทุธิหลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึง่การ
จ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรอืเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้  

 
ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินไดใ้นแตล่ะปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้

 
ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึง่พิจารณาเรือ่งการจ่ายเงินปันผลตอ้งน าเสนอที่ประชมุผู้ถือหุน้เพื่อขออนมุตัิ ยกเวน้ กรณี

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัใิหด้  าเนินการได ้เมื่อเห็นวา่   บรษัิทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะ
จ่ายโดยไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ แลว้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 
ทัง้นีใ้นปี 2562 นี ้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0067 บาท ใหก้บั

ผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 454,152,121 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,042,819.21 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของก าไรสทุธิหลงั
จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ท่ีก าหนดใหบ้รษัิทฯ 
จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจากหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้นีเ้งินปัน
ผลดงักลา่วจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดใหว้นัท่ี 8 พ ษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พ ษภาคม 2562 
 

 
 
 
 

 
 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึง่การ
จ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรอืเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้  

 
ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินไดใ้นแตล่ะปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้

 
ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึง่พิจารณาเรือ่งการจ่ายเงินปันผลตอ้งน าเสนอที่ประชมุผู้ถือหุน้เพื่อขออนมุตัิ ยกเวน้ กรณี

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัใิหด้  าเนินการได ้เมื่อเห็นวา่   บรษัิทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะ
จ่ายโดยไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ แลว้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 
ทัง้นีใ้นปี 2562 นี ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผล จากผลด าเนินงานประจ าปี 2561

ในอตัราหุน้ละ 0.0067 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 454,152,121 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,042,819.21 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 50.01 ของก าไรสทุธิหลงัจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบรษัิทฯ ท่ีก าหนดใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัจาก
หักเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งนีเ้งินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดใหว้ันที่ 8 
พ ษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 
พ ษภาคม 2562 
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โครงสร้างรายได ้
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั(มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) และผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไต
เทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม โดยโครงสรำ้งรำยไดข้องกลุม่บรษัิทแบง่ตำมลกัษณะกำร
ใหบ้รกิำรสำมำรถสรุปตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของกลุม่บรษัิทไดด้งันี ้
 

รายได้ 
2560 2561 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.รายได้จากการใหบ้ริการ       

1.1   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.1  ทำงเรือ 891.75 90.20 966.05 79.16 1,012.15 77.33 
1.1.2  ทำงอำกำศ 23.06 2.33 25.51 2.09 37.81 2.89 
1.1.3 บรกิำรอ่ืน ๆ 0.07 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 
รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 914.88 92.54 991.61 81.26 1,050.01 80.23 
1.2  การขนส่งในประเทศ 1) 61.17 6.19 127.30 10.43 102.32 7.81 
รวมรายได้จากการใหบ้ริการ 976.05 98.73 1,118.91 91.69 1,152.33 88.04 
2. รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ2์) - - 84.66 6.94 117.69 8.99 
รายได้อ่ืน3) 12.54 1.27 16.75 1.37 11.68 0.89 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 27.18 2.08 
รายได้รวม 988.59 100 1,220.32 100 1,308.88 100.00 

 
หมำยเหต ุ  1) รำยไดจ้ำกกำรขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ บรษัิท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์

จ  ำกัด (SSK)  ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม 2560 เน่ืองจำกเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ดังกล่ำว จนถึงวันที่ 31 ตุลำคม 
2562 (วนัที่บรษัิทฯขำยหุน้ SSK ใหบ้คุคลภำยนอกทัง้จ  ำนวน) และตัง้แตเ่ดือนกนัยำยน 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ในประเทศ
ดว้ยรถขนส่งขนำดเล็ก ส  ำหรบัใชใ้นโครงกำรรบัขนสง่กระจำยสินคำ้ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

                  2) รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑเ์กิดจำกบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม  
  2561 

               3) รำยไดอ่ื้นไดแ้ก่ รำยไดค้ำ่ที่ปรกึษำ, รำยไดค้ำ่เชำ่, ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และดอกเบีย้รบั เป็นตน้  
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ลา และส า ะการแ ่ง ัน 

กลยท การแ ่ง ัน ง รก ลักค การ รการ ั การ นส่ง มี ังนี 

การมี คลากรทีม่ีค ามรค าม  านาญ และม่งม่ัน นการ รการ 

กำรใหบ้รกิำรดำ้นจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในก ระเบียบ   ตำ่ง ๆ ที่บงัคบั
ใชใ้นกำรส่งออกหรือน ำเขำ้และก หมำยของประเทศต่ำง ๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมีขอ้บงัคบัที่แตกต่ำงกัน ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้
โดยมีพนกังำนท่ีไดร้บัใบอนญุำตเพื่อเป็นผูช้  ำนำญกำรศลุกำกรประจ ำบรษัิทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยใหค้ ำแนะน ำแก่พนกังำน
ในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อจะไดน้ ำไปป ิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้งตำมระเบียบและก หมำยศลุกำกรรวมถึงก หมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้เพื่อใหล้กูคำ้ของบริษัทฯ มั่นใจไดว้่ำ จะสำมำรถป ิบตัิตำมก ระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและสำมำรถรบั
หรอืสง่สนิคำ้ไดต้ำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยในภำยหลงั 

นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรูท้ำงดำ้นก ระเบียบและก หมำยดงักล่ำวแลว้ พนกังำนของบริษัทฯยงัเป็นผูม้ี
ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยกุำรท ำงำนเ ลี่ยในบริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี จึง
สำมำรถใหค้  ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณก์ำรท ำงำนจริงได ้เช่น กำรแนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปรมิำณ
กำรสง่ออกนอ้ย หรอืกำรจดัเรยีงสนิคำ้จำกลกูคำ้หลำย ๆ รำยใหอ้ยูใ่นตูค้อนเทนเนอรเ์ดียวกนัอยำ่งเหมำะสมโดยใชพ้ืน้ที่
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึง่จะเป็นกำรช่วยลดตน้ทนุกำรขนสง่ใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้เป็นตน้ 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสรมิและพั นำบคุลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญในหนำ้ที่ท่ีรบัผิดชอบแลว้ กลุม่บรษัิทยงั
มุ่งเนน้กำรปลกู ังค่ำนิยมในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนว่ำ จะตอ้งมีควำมมุ่งมั่นและจริงใจตอ่กำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้  ซึ่ง
บริษัทฯ เช่ือมั่นวำ่ แนวทำงกำรท ำงำนดงักลำ่วนบัเป็นปัจจยัส ำคญัที่ท  ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธิภำพและสำมำรถสรำ้งสมัพนัธภำพท่ีดีแก่ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทเสมอมำ  

การพัฒนาค าพ นการ รการ 

กลุม่บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรด้ำนโลจิสติกสเ์ป็นอย่ำงดี เนื่องจำกตน้ทนุดำ้นโลจิ
สติกสน์ั้นนับเป็นต้นทุนที่ส  ำคัญอย่ำงหนึ่งของลูกคำ้ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในกำรพั นำขั้นตอนกำรให้บริกำรใหม้ี
ประสทิธิภำพสงูสดุอยำ่งต่อเนื่อง โดยในสว่นของธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ บรษัิทฯ ไดพ้ั นำระบบ Log 
Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนขอ้มลูลกูคำ้เพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินกำร
น ำเขำ้-ส่งออก โดยใชร้ะยะเวลำที่สัน้ที่สดุ ส่งผลใหบ้ริษัทสำมำรถจดัท ำใบตรำส่ง (Bill of Loading) และ ใบสั่งปล่อย
สินคำ้ (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสำรส ำคญัที่ตอ้งน ำไปใชใ้นกำรออกสินคำ้ไดภ้ำยใน 1 วนั นอกจำกนี ้พนกังำนของ
บริษัทฯ ยงัสำมำรถตรวจสอบสถำนะของขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดำ้นเอกสำรใหแ้ก่ลกูคำ้โดยผ่ำนระบบอินทรำเน็ตซึ่ง
เช่ือมโยงกบัเครอืขำ่ยสว่นกลำง จึงสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ำกดัดำ้นสถำนท่ีท ำงำน 
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ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนั้น บริษัทฯ และ SSK ได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เขำ้มำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบ
ต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถไดแ้บบเรียลไทม ์(Real time) ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ สำมำรถวำงแผนเสน้ทำงกำรขนสง่
และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิคำ้ของลกูคำ้ได ้

การ รการทีค่ร ง ร 

กลุม่บรษัิทมุง่มั่นในกำรน ำเสนอบรกิำรท่ีหลำกหลำยเพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่ง
ครอบคลมุใหม้ำกที่สดุ (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตัง้แต่กำรใหค้  ำปรึกษำแก่ลกูคำ้ในกำรวำงแผนและจัดหำ
วิธีกำรขนสง่ที่เหมำะสมกบัลกัษณะของสินคำ้และขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ รวมถึงก หมำยและก ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของ
ประเทศตำ่ง ๆ  กำรจดัหำและจองระวำงเรอืหรอืเครือ่งบิน ภำยใตต้น้ทนุท่ีดีที่สดุ  กำรด ำเนินกำรบรรจสุนิคำ้ในตูค้อนเทน
เนอรใ์หป้ลอดภยัและใชพ้ืน้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  กำรจดักำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้
มั่นใจไดว้่ำลูกคำ้สำมำรถส่งออกหรือรบัสินคำ้ไดต้ำมก ำหนด  และท ำหนำ้ที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับ
พนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนสง่และกระจำยสินคำ้ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดยกลุม่บริษัทมีพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้ซึง่สำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดค้รอบคลมุกวำ่ 180 ประเทศทั่วโลก 

การสรางพัน ม รทาง รก  

จำกกำรท่ีบรษัิท ฯ มีกำรพั นำระบบกำรใหบ้รกิำรอยำ่งต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกวำ่ 20 ปี สง่ผลให้
บริษัทฯ ได้รับควำมไวว้ำงใจจำกผู้ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่งรำยย่อยในประเทศที่จะมอบหมำยใหบ้ริษัทเป็นผู้
ใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ของตน โดยผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยที่มีขอ้จ ำกดัดำ้นขอบเขตกำรใหบ้ริกำรนัน้ สำมำรถน ำเสนอบรกิำร
ที่หลำกหลำยครอบคลมุใหแ้ก่ลกูคำ้ของตนเองมำกขึน้โดยผ่ำนกำรใชบ้ริกำรของบริษัทฯ สง่ผลใหปั้จจุบนับริษัทฯ เป็น
เสมือนศนูยก์ลำงของกำรรวบรวมกำรจดัสง่สนิคำ้ (Center of Consolidation) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยตำ่ง ๆ เหลำ่นี ้
ซึ่งส  ำหรบับริษัทฯ แลว้ ผูป้ระกอบกำรรำยย่อยกลุม่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท  ำหนำ้ที่รบังำนจำกลกูคำ้รำย
ยอ่ยที่กระจำยอยูท่ั่วประเทศมำสง่ตอ่ใหแ้ก่บรษัิทฯ นั่นเอง  

นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัมุ่งแสวงหำพนัธมิตรทำงธุรกิจซึ่งเป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประเทศ  
ต่ำง ๆ เพื่อที่จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนของบริษัท ฯ ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อใหบ้ริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วกวำ่ 80 รำยใน 30 ประเทศ ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใหบ้รกิำร
ลูกค้ำได้ตั้งแต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศได้ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก 
นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ยงัช่วยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยต่ำง  ๆ 
เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ได ้และบริษัท ฯ ยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้โดยกำรเป็นผูร้บัติดตอ่ประสำนงำน
เพื่อใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกดว้ย 
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การลงทนเป ส านักงาน รการ ั การ นส่ง น ่างประเท  

จำกกำรที่บริษัท ฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูป้ระกอบกำรในต่ำงประเทศ ท ำใหบ้ริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสในกำร
ขยำยบริกำรขนสง่จำกต่ำงประเทศ ไปยงัประเทศอื่น ๆ โดยกำรเปิดส ำนกังำนในต่ำงประเทศ ซึ่งมีผู้บริหำรและทีมงำน
ทอ้งถ่ินที่มีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ท ำใหก้ลุม่บริษัทมีรำยไดจ้ำกกิจกรรมในตำ่งประเทศที่เพิ่ม
มำกขึน้ 

ักย าพ นการ ร าร ั การ นทน 

นบัตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สำมำรถสรำ้งควำมเช่ือมั่นในกำรใหบ้รกิำรทัง้แก่คู่คำ้และพันธมิตรทำง
กำรคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมำโดยตลอด ท ำใหบ้ริษัทฯ มีกำรเติบโตและขยำยฐำนลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
กำรท่ีบรษัิทฯ มีปรมิำณกำรขนสง่อยำ่งสม ่ำเสมอนัน้ สง่ผลใหบ้รษัิท ฯ สำมำรถเจรจำกบัคูค่ำ้ตำ่ง ๆ  เช่น สำยเรอืและสำย
กำรบิน เพื่อจองตำรำงกำรจดัสง่สินคำ้ลงเรือหรือเครื่องบินใหเ้ป็นไปตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร และยงัสำมำรถเจรจำต่อรอง
เพื่อบริหำรตน้ทุนค่ำระวำงซึ่งนบัเป็นตน้ทุนหลกัในกำรใหบ้ริกำรได ้นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจใน
ประเทศต่ำง ๆ ยงัสง่ผลใหบ้ริษัทฯ สำมำรถแลกเปลี่ยนขอ้มลูกำรบริหำรตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรในประเทศต่ำง ๆ ใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุอีกดว้ย 

กำรวำงกลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักล่ำวขำ้งตน้ บำงกรณีอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้
เนื่องจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึ่งเป็นตน้ทุนกำรขนส่ง ข้อก ำหนดและนโยบำยที่ถกู
ก ำหนดขึน้ใหม่ อนัเก่ียวขอ้งต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตน้ แต่ทัง้นี ้หำกกรณีเกิดปัญหำทำงบริษัทฯ จะรีบ
ด ำเนินกำรแกไ้ขรว่มกบัลกูคำ้อยำ่งรวดเรว็ เพื่อใหธุ้รกิจด ำเนินตอ่ไป ทำ้ยที่สดุ หำกบรษัิทฯ เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรในธรุกิจ
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย บริษัทฯ ก็จะตอ้งพิจำรณำถึงกำรตดัสินใจที่จะหยุดหรือด ำเนินกำรในธุรกิจนัน้ต่อหรือไม่ เพื่อ
จ ำกดัขอบเขตควำมเสียหำยใหอ้ยู่ในวงจ ำกดั ดงัเช่น กรณีกำรหยดุใหบ้ริกำรขนสง่สินคำ้จำกท่ำเรือระนองไปเมียนมำร ์              
ที่บริษัทฯ ไดล้งทนุในเดือนมีนำคม 2558 และหยดุด ำเนินกำร เมื่อเดือนกรก ำคม 2558 ในกรณีดงักลำ่ว บริษัทฯ ตอ้ง
ประสบปัญหำจำกควำมไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสินคำ้ออกจำกท่ำเรือและกำรตรวจเช็คตู้
สินคำ้ ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่จะท ำใหก้ำรขนสง่สินคำ้ในจุดนีเ้ป็นศนูย์กลำง
กำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 

ลัก ะ งลกคาและกล่มลกคาเปา มาย 

กลุม่ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจหลกัไดด้งันี ้

รก รการ ั การ นส่งระ ่างประเท  

กลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรอืและทำงอำกำศ โดยกลุม่ลกูคำ้
เปำ้หมำยของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 
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1. กลุ่มผูป้ระกอบกำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้ (Exporter and Importer) ซึ่งไดแ้ก่โรงงำนต่ำง ๆ ที่เป็นผูผ้ลิต
สินคำ้ (Manufacturer) รวมถึงผูป้ระกอบกำรที่เป็นผูค้ำ้และจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ต่ำง ๆ (Trader, Distributor) 
ตวัอย่ำงเช่น  ผูค้ำ้ขำ้ว  ยำงพำรำ  ยำงรถยนต ์และสินคำ้อุปโภคบริโภคต่ำง ๆ เป็นตน้  ซึ่งลกูคำ้กลุ่มนีม้กัมี
ปริมำณสินคำ้ที่จะขนสง่มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตูเ้พื่อบรรจุสินคำ้ของตนเองเพียงรำยเดียวได้  โดย
กลุม่ลกูคำ้ดงักลำ่วมกัมีกำรใชบ้รกิำรจดักำรขนสง่ทำงทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลกั  

2. กลุ่มผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ (Freight Forwarder) ลูกค้ำกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรที่ท  ำธุรกิจ
ใหบ้ริกำรจดักำรขนส่งเช่นเดียวกนักับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมำณกำรจัดส่งสินคำ้ไม่มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทน
เนอรไ์ดท้ัง้ตูไ้ด ้กลุม่ลกูคำ้ดงักลำ่วจึงมกัใชบ้รกิำรขนสง่ทำงทะเลแบบ LCL, SOC กบักลุม่บรษัิท  

รก รการ นส่ง นประเท   

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของธุรกิจนีไ้ดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทัง้ที่เป็นโรงงำนผลิต
สินค้ำ (Manufacturer) หรือผู้ค้ำและผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ (Trader, Distributor) ที่มีกำรขนส่งสินค้ำไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ผูค้ำ้ขำ้ว   ยำงพำรำ  ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยเครือ่งดื่ม  ผูค้ำ้วสัดกุ่อสรำ้ง เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้เนื่องจำกลกูคำ้ของบรษัิทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตำ่ง ๆ เป็นจ ำนวน 2,000 – 3,000 รำย ทัง้ธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรม รวมถึงกลุม่ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับรษัิทฯ สง่ผลให้
บรษัิทฯ ไมม่ีกำรพึง่พิงลกูคำ้รำยใดเป็นสดัสว่นมำกกวำ่รอ้ยละ 30 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในแตล่ะปี โดยในปี 2561 
และปี 2562 บรษัิทฯ ไมม่ีกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ในสดัสว่นเกินกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

การ ั  า น่ายและ ่ งทางการ  า น่าย 

กลุม่บรษัิทใชช้่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยทำงตรงไดแ้ก่กำรติดตอ่
กบัลกูคำ้โดยตรงผำ่นทำงเจำ้หนำ้ที่ ่ ำยกำรตลำดและเวปไซต ์www.nclthailand.com ของบรษัิทฯ โดยกลุม่บรษัิทมีกำร
แบง่สว่นงำนออกเป็น 3 สว่นตำมกลุม่ของลกูคำ้เพื่อท ำหนำ้ที่ติดตำมขำ่วสำรและน ำเสนอบรกิำรท่ีสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในแตล่ะกลุม่ใหไ้ดม้ำกที่สดุ ซึง่ประกอบดว้ย แผนกใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำร
กรมศลุกำกร (FF)  แผนกใหบ้รกิำรขนสง่และกระจำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศ (NVOCC) และแผนกใหบ้รกิำรขนสง่และขน
ถ่ำยสินคำ้ทำงบก (Truck) โดยเจำ้หนำ้ที่ ่ ำยกำรตลำดและกำรขำยจะเป็นผูท้  ำหนำ้ที่ติดตอ่กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยทัง้ทำง
โทรศพัทแ์ละกำรนดัหมำยเขำ้พบเพื่อน ำเสนอบรกิำร  

กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงออ้มจำกกำรแนะน ำของลกูคำ้เดิมที่เคยใชบ้ริกำรกบักลุม่บรษัิท และ
จำกกำรแนะน ำของพนัธมติรทำงกำรคำ้ของกลุม่บรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ เอเยน่ตข์องบรษัิทฯ ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำร
ขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ โดยเอเยน่ตเ์หลำ่นีจ้ะท ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่
ตนดูแลใหแ้ก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลบักันก็จะแนะน ำหรือมอบหมำยใหก้ลุ่มบริษัทเป็นผูดู้แลลูกคำ้ของเอเย่นต์
ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัเอเยน่ต์
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รวมประมำณ 80 รำย ในทั่วโลก ซึ่งกำรแนะน ำลกูคำ้ใหม่ของเอเย่นตเ์หลำ่นีน้บัเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ส  ำคญัอีก
ช่องทำงหนึง่ของกลุม่บรษัิท  

นอกจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงตรงและทำงออ้ม ดงัที่กลำ่วขำ้งตน้แลว้นัน้ ทำงกลุม่บริษัทยงัมีช่องทำง
กำรประชำสมัพนัธ์ใหคู้่คำ้และลกูคำ้รูจ้ักกลุ่มบริษัทโดยกำรเขำ้ร่วมเป็นสมำชิกของสมำคมต่ำง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งไดแ้ก่ สมำคมหอกำรคำ้ไทย  สมำคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย  สมำคมขนส่งสินคำ้และโลจิสติกส ์และ 
World Cargo Alliances : WCA อีกดว้ย 

า ะ สา กรรมและการแ ่ง ัน 

อตุสำหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศไทยที่ผำ่นมำสำมำรถเติบโตไดด้ีอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกำรฟ้ืนตวั
เลก็นอ้ย จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจตำ่ง ๆ ของรฐับำล และจำกภำวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริม่ปรบัตวั  

แน นม รก ล ส กส  

  ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อ งโดยเ พำะนับตั้งแต่ที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำรพั นำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติไดจ้ดัท ำยทุธศำสตรก์ำรพั นำระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทยเป็น
ครัง้แรกในปี 2548  และยังคงมีแนวโนม้ที่จะสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

x ภำครฐัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพั นำและส่งเสริมดำ้นโลจิสติกสโ์ดยมีกำรก ำหนด “แผนยุทธศำสตรก์ำร
พั นำโลจิสติกสข์องประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัใหแ้ก่ประเทศและบรรลุ
เปำ้หมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

x ภำครฐัมีกำรลงทุนเพิ่มเติมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยเ พำะกำรผลกัดนัแผนป ิบตัิกำรลงทนุดำ้นคมนำคม
ขนสง่พ ศ  2560 จ ำนวน 36 โครงกำร ตอ่เนื่องจำกปี 2559 ซึง่สง่ผลใหเ้กิดควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรธุรกิจโล
จิสติกสเ์พิ่มขึน้ 

x ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศนูยก์ระจำยสนิคำ้ออกสูภ่มูิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำรขยำยตวัของ
ควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวในภมูิภำคตำ่ง ๆ ที่สง่ผล
ใหเ้กิดกำรคำ้กำรลงทนุมำกขึน้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กิดควำมตอ้งกำรในกำรใชบ้รกิำรธุรกิจโลจิสติกสเ์พิ่มขึน้ดว้ย 

x ภำคธุรกิจใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกสม์ำกขึน้ เห็นไดจ้ำกกำรที่ตน้ทุนโลจิสติกสข์อง
ประเทศมีแนวโนม้ลดลงจำกรอ้ยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มำเป็นประมำณรอ้ยละ 13.4 ของ GDP ใน
ปี 2561 นับเป็นโอกำสของผู้ให้บริกำรดำ้นโลจิสติกสท์ี่จะน ำเสนอบริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกสท์ี่มี
ประสทิธิภำพเพื่อช่วยลดตน้ทนุใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำร 

x ประเทศไทยมีจุดแข็งดำ้นท ำเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ศนูยก์ลำงของภูมิภำคและมีพืน้ที่ติดชำย ั่ งทะเลค่อนขำ้งมำก
โดยมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้น 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมำร ์ลำว กมัพชูำ และมำเลเซีย และมี
จังหวัดที่สำมำรถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำนไดถ้ึง 30 จังหวัด รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยังประเทศ
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ขำ้งเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรฐัประชำชนจีนตอนใตไ้ดอ้ีกดว้ย ส่งผลใหกิ้จกรรมดำ้นโลจิสติกส์
ของประเทศไทยยงัสำมำรถขยำยขอบขำ่ยกำรใหบ้รกิำรไดอ้ีกมำก 

x ศูนยก์ลำงกิจกรรมกำรคำ้ของโลกมีแนวโนม้ที่จะเปลี่ยนจำกกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวนัตกมำสูก่ลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขง  ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน และกลุม่ประเทศในเอเชีย เนื่องจำก
กลุม่ประเทศดงักลำ่วมีกำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้มำกขึน้และมีก ำลงัซือ้ของประชำกรเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็นโอกำส
ใหป้ระเทศไทยสำมำรถขยำยกำรคำ้กำรลงทนุไปสู่เขตกำรคำ้ใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยมี
ควำมไดเ้ปรียบดำ้นท ำเลที่ตัง้ ยังส่งผลใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชนจ์ำกกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ระหว่ำง
ประเทศในภมูิภำคโดยใชเ้สน้ทำงผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกดว้ย  

x กำรเปิดเสรทีำงดำ้นกำรคำ้ กำรลงทนุ และธุรกิจบรกิำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 สง่ผลใหเ้กิดควำม
ตอ้งกำรแลกเปลีย่นสนิคำ้และทรพัยำกรตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศในภมูิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตวัอยำ่งมำก
ประกอบกบัแนวโนม้กำรผ่อนคลำยก ระเบียบดำ้นกำรคมนำคมขนส่งขำ้มพรมแดนภำยใตก้รอบ AEC 
เป็นปัจจยัที่จะช่วยสง่เสรมิใหธุ้รกรรมดำ้น   โลจิสติกสเ์ติบโตไดม้ำกยิ่งขึน้ 

x โครงกำรพั นำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ร ัฐ
พยำยำมส่งเสริม คือปัจจัยส ำคญัที่จะผลกัดนัใหธุ้รกิจโลจิสติกสเ์อสเอ็มอี เติบโตผ่ำนนโยบำยส ำคญั 2 
ดำ้นของภำครฐั ไดแ้ก่  โครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ (Hard Infrastructure) และ โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้น
ก หมำย ก ระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ใหส้ิทธิประโยชนเ์หนือกวำ่พืน้ที่อื่นๆโดย EEC เป็นโครงกำร
ที่รฐับำลไดเ้ตรียมควำมพรอ้มดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ ซึ่งเป็นกำรพั นำโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ทำงด้ำนคมนำคม เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหกิ้จกรรมโลจิสติกสเ์กิดควำมคล่องตัวขึน้ ขณะที่
โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นก หมำย ก ระเบียบ และกำรใหส้ทิธิประโยชนล์ดหยอ่นภำษีที่จะเป็นกลยทุธด์งึดดู
นกัลงทุนผ่ำน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยหลกั จะเป็นกำรเพิ่มอุปสงคใ์นกำรขนส่งสินคำ้ที่ผลิตในพืน้ที่ 
EEC เพื่อกระจำยไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ ใหเ้ติบโต 

น านการแ ่ง ัน สามาร แ ่ง เปน 

รก รการ ั การ นส่งสนคาระ ่างประเท  

ส ำหรบัผูป้ระกอบกำรไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับบริษัทฯ นัน้ จำกขอ้มลูจ ำนวน
สมำชิกของสมำคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทยพบว่ำมีทัง้สิน้ 1,379 รำย เป็นผูป้ระกอบกำรในภำคกลำง 1,050 รำย  ภำค
ตะวนัออก 112 รำย  ภำคตะวนัตก 25 รำย  ภำคเหนือ 36  รำย  ภำคตะวนัออกเ ียงเหนือ 49 รำย และภำคใต ้107  รำย 
โดยผูป้ระกอบกำรสว่นใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยที่มีกำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนสง่แบบไมเ่ต็มตู ้(LCL) หรอืมีกำร
ใหบ้ริกำรเพียงบำงอยำ่ง ผูป้ระกอบกำรเหลำ่นีจ้ึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท  ำหนำ้ที่รบังำนจำกลกูคำ้รำยย่อยที่
กระจำยอยู่ทั่วประเทศมำส่งต่อใหแ้ก่กลุ่มบริษัทมำกกว่ำเป็นคู่แข่ง ส่วนผูป้ระกอบกำรไทยรำยใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้ำ
ใกลเ้คียงกับของบริษัทฯ นั้นมีประมำณ 25 รำย แบ่งเป็นผู้ประกอบกำรไทยประมำณ 15 รำยและผู้ประกอบกำร
ตำ่งประเทศรวมถึงบรษัิทในเครอืรวมประมำณ  10 รำย อยำ่งไรก็ดี ผูบ้รหิำรประเมินวำ่ กำรแขง่ขนัระหวำ่งผูป้ระกอบกำร
ไทยดว้ยกนันัน้ยงัคงไมรุ่นแรงนกั เนื่องจำกตลำดของโลจิสติกสน์ัน้มีขนำดใหญ่และมีแนวโนม้ที่จะขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ผูป้ระกอบกำรทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแขง่ขนัเพื่อเสนอบรกิำรใหแ้ก่ลกูคำ้และในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลีย่นหรอืรว่มมือ
กนัเพื่อใหส้ำมำรถบรกิำรลกูคำ้ของตนดว้ยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผูป้ระกอบกำรตำ่งชำตินัน้ ผูบ้รหิำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึน้ภำยหลงั
จำกกำรเปิดเสรสีำขำบรกิำรดำ้นโลจิสติกสภ์ำยใตก้รอบ AEC ประกอบกบักำรท่ีประเทศไทยตัง้เปำ้หมำยเป็น “Logistics 
Hub” ของภมูิภำคนัน้ จะเป็นปัจจยัที่ดึงดดูใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำงชำติเขำ้มำแขง่ขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศ
ไทยไดม้ีนโยบำยผ่อนคลำยก ระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นใหช้ำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุน้ในธุรกิจโลจิสติกสไ์ดถ้ึง
รอ้ยละ 70  อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ริหำรของบรษัิท ฯ เช่ือมั่นว่ำ ผูป้ระกอบกำรไทยยงัคงมีควำมไดเ้ปรียบในดำ้นควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นระบบขนสง่และโครงสรำ้งพืน้ฐำนภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรที่จะบริหำรจดักำรตน้ทนุโลจิสติกสใ์ห้
เกิดประสิทธิภำพที่สดุ ดงันัน้ หำกผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติตอ้งกำรที่จะเขำ้มำมีส่วนแบ่งในตลำดโลจิสติกสข์องไทย ก็
น่ำจะเขำ้มำในรูปแบบของกำรรว่มทนุหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้กบัผูป้ระกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ใหบ้รกิำรของตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผูป้ระกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรใหบ้รกิำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทฯ และบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญที่พรอ้มน ำเสนอ
ทำงเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลูกคำ้และคู่คำ้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำจะสำมำรถรกัษำควำมเป็นผูน้  ำดำ้นกำรใหบ้ริกำร
จดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศได ้ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตูค้อนเทนเนอรท์ี่บริษัทฯ เป็นผูส้ง่ออก -น ำเขำ้
กบัปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่ทำ่เรือกรุงเทพและทำ่เรือแหลม บงั พบวำ่ บรษัิทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำร
เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล ดงันี ้      
                                          

รายละเ ีย  2560 2561 2562 
ปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่ทำ่เรอื1) 9,280,715 9,592,403 9,444,486 
ปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่บรษัิทใหบ้รกิำร 2) 57,406 60,527 55,574 
สว่นแบง่ตลำด (รอ้ยละ) 0.62 0.63 0.59 

    ที่มำ : 1) กรมทำ่เรอื   2)ขอ้มลูจำกบรษัิท   

รก นส่ง าย นประเท ยร รรทก ั ลาก 

ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ดว้ยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำกและสว่นใหญ่มีขนำด
เล็ก โดยจำกขอ้มลูของกรมกำรขนสง่ทำงบกพบวำ่ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ทั่วประเทศมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนสง่
ดว้ยรถบรรทุกส ำหรบักำรรบัจำ้ง รวมทัง้สิน้ 32,310 รำย เป็นผูป้ระกอบกำรในภำคกลำง 7,226 รำย  ภำคตะวนัออก 
4,337 รำย  ภำคตะวนัออกเ ียงเหนือ 10,516 รำย  ภำคเหนือ 5,216 รำย  ภำคตะวนัตก 3,188 รำย และภำคใต ้1,827  
รำย 

ปี 2562 ก่อนบรษัิทจะขำยหุน้ทัง้หมดใหบ้คุคลภำยนอก SSK มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 103 คนั และหำงลำก
จ ำนวน 112 หำง (ปี 2561 บริษัทฯ มีหวัลำก 93 หวั และหำงลำกจ ำนวน 101 หำง) โดยกลุม่ลกูคำ้และจดุใหบ้ริกำรหลกั

หน่วย: TEU   
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ผูป้ระกอบกำรทัง้หลำยจึงมีทัง้กำรแขง่ขนัเพื่อเสนอบรกิำรใหแ้ก่ลกูคำ้และในขณะเดียวกนัก็มีกำรแลกเปลีย่นหรอืรว่มมือ
กนัเพื่อใหส้ำมำรถบรกิำรลกูคำ้ของตนดว้ยเช่นกนั 

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผูป้ระกอบกำรตำ่งชำตินัน้ ผูบ้รหิำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึน้ภำยหลงั
จำกกำรเปิดเสรสีำขำบรกิำรดำ้นโลจิสติกสภ์ำยใตก้รอบ AEC ประกอบกบักำรท่ีประเทศไทยตัง้เปำ้หมำยเป็น “Logistics 
Hub” ของภมูิภำคนัน้ จะเป็นปัจจยัที่ดึงดดูใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำงชำติเขำ้มำแขง่ขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศ
ไทยไดม้ีนโยบำยผ่อนคลำยก ระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นใหช้ำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุน้ในธุรกิจโลจิสติกสไ์ดถ้ึง
รอ้ยละ 70  อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ริหำรของบรษัิท ฯ เช่ือมั่นว่ำ ผูป้ระกอบกำรไทยยงัคงมีควำมไดเ้ปรียบในดำ้นควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นระบบขนสง่และโครงสรำ้งพืน้ฐำนภำยในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรที่จะบริหำรจดักำรตน้ทนุโลจิสติกสใ์ห้
เกิดประสิทธิภำพที่สดุ ดงันัน้ หำกผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติตอ้งกำรที่จะเขำ้มำมีส่วนแบ่งในตลำดโลจิสติกสข์องไทย ก็
น่ำจะเขำ้มำในรูปแบบของกำรรว่มทนุหรือเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้กบัผูป้ระกอบกำรในไทย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
ใหบ้รกิำรของตนในตำ่งประเทศกบัพนัธมิตรที่เป็นผูป้ระกอบกำรไทยมำกกวำ่ 

จำกกำรใหบ้รกิำรที่หลำกหลำยครอบคลมุของบริษัทฯ และบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญที่พรอ้มน ำเสนอ
ทำงเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลูกคำ้และคู่คำ้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำจะสำมำรถรกัษำควำมเป็นผูน้  ำดำ้นกำรใหบ้ริกำร
จดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศได ้ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำถึงสดัสว่นของปริมำณตูค้อนเทนเนอรท์ี่บริษัทฯ เป็นผูส้ง่ออก -น ำเขำ้
กบัปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่ทำ่เรือกรุงเทพและทำ่เรือแหลม บงั พบวำ่ บรษัิทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำร
เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล ดงันี ้      
                                          

รายละเ ีย  2560 2561 2562 
ปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่ทำ่เรอื1) 9,280,715 9,592,403 9,444,486 
ปรมิำณตูค้อนเทนเนอรข์ำเขำ้-ออกที่บรษัิทใหบ้รกิำร 2) 57,406 60,527 55,574 
สว่นแบง่ตลำด (รอ้ยละ) 0.62 0.63 0.59 

    ที่มำ : 1) กรมทำ่เรอื   2)ขอ้มลูจำกบรษัิท   

รก นส่ง าย นประเท ยร รรทก ั ลาก 

ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ดว้ยรถบรรทกุนัน้ เป็นตลำดที่มีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำกและสว่นใหญ่มีขนำด
เล็ก โดยจำกขอ้มลูของกรมกำรขนสง่ทำงบกพบวำ่ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ทั่วประเทศมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรขนสง่
ดว้ยรถบรรทุกส ำหรบักำรรบัจำ้ง รวมทัง้สิน้ 32,310 รำย เป็นผูป้ระกอบกำรในภำคกลำง 7,226 รำย  ภำคตะวนัออก 
4,337 รำย  ภำคตะวนัออกเ ียงเหนือ 10,516 รำย  ภำคเหนือ 5,216 รำย  ภำคตะวนัตก 3,188 รำย และภำคใต ้1,827  
รำย 

ปี 2562 ก่อนบรษัิทจะขำยหุน้ทัง้หมดใหบ้คุคลภำยนอก SSK มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 103 คนั และหำงลำก
จ ำนวน 112 หำง (ปี 2561 บริษัทฯ มีหวัลำก 93 หวั และหำงลำกจ ำนวน 101 หำง) โดยกลุม่ลกูคำ้และจดุใหบ้ริกำรหลกั

หน่วย: TEU   

ของบรษัิทฯ นัน้อยูท่ี่ จ สรุำษ รธ์ำนี ซึง่ผูบ้รหิำรประเมินวำ่ในเขตภำคใตน้ัน้ มีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ที่มีศกัยภำพในกำร
แข่งขนักบั SSK เป็นจ ำนวนประมำณ 7-8 รำยโดยแต่ละรำยมีจ ำนวนรถประมำณ 50-300 คนั อย่ำงไรก็ดี ศกัยภำพกำร
แข่งขนัในธุรกิจขนสง่นัน้ขึน้อยู่กบัคณุภำพในกำรใหบ้ริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดัหำพนกังำนขบัรถที่มีมำตรฐำน 
ดงันัน้ กำรมีจ ำนวนรถเพื่อใหบ้รกิำรมำกจึงมิใช่ปัจจยัชีว้ดัวำ่จะสำมำรถไดร้บังำนจำกลกูคำ้แตอ่ยำ่งใด 

ภำวะกำรแข่งขนัโดยรวมในธุรกิจขนสง่ดว้ยรถบรรทกุหวัลำกนัน้ ผูบ้ริหำรประเมินว่ำไม่รุนแรงนกัโดยจะมีกำร
แขง่ขนักนัเพียงบำงช่วงเวลำ และในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบกำรแตล่ะรำยก็สำมำรถเป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้กนัไดเ้ชน่กนั 
โดยเมื่อผูป้ระกอบกำรรำยใดไดร้บังำนท่ีเกินกวำ่ควำมสำมำรถที่ตนจะใหบ้รกิำรได ้ก็จะมีกำรติดตอ่หำผูป้ระกอบกำรรำย
อื่นใหม้ำช่วยรบังำนตอ่ไป (Subcontract) ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรของ SSK ก็เช่นเดียวกนั  

จำกกำรพั นำกำรใหบ้รกิำรดว้ยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใชใ้นกำรวำงแผนและควบคมุคณุภำพกำรใหบ้รกิำร 
และควำมใสใ่จในกำรพั นำมำตรฐำนพนกังำนขบัรถของบรษัิทฯ และ SSK อยำ่งตอ่เนื่องดว้ยกำรจดั ึกอบรมและสรำ้ง
มำตรกำรจูงใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำใหบ้ริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำมีศกัยภำพเพียงพอในกำรแขง่ขนั  ซึ่ง
ภำยหลงัจำกบริษัท ขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ใหบ้คุคลภำยนอกไปแลว้นัน้ กำรด ำเนินธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศโดย
รถหวัลำกกลบัมำอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยงัอำศยัขอ้ไดเ้ปรียบจำกกำรที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรรบัจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ท ำให้
สำมำรถน ำเสนอบรกิำรตอ่เนื่องซึง่เช่ือมโยงทัง้กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรขนสง่ภำยในประเทศใน
ลกัษณะของ One-Stop-Service ได ้ซึ่งท ำใหล้กูคำ้สำมำรถใชบ้ริกำรที่หลำกหลำยดำ้นโลจิสติกสไ์ดจ้ำกบริษัทฯ เพียง
แหง่เดียว 

ทัง้นี ้จำกภำวะอตุสำหกรรม กำรแขง่ขนั และแนวโนม้ธุรกิจโลจิสติกส ์ดงัที่กลำ่วขำ้งตน้ แมบ้รษัิท ฯ  จ ะ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ดีในส่วนของธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ ก็ยงัคงมีผลประกอบกำรอยู่ในเกณ ท์ี่ดี อีกทัง้ธุรกิจใน กลุ่มโลจิสติกสข์องประเทศไทยมีกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องในทกุ ๆ ปี  ซึง่นบัเป็นโอกำสอนัดีของบรษัิทฯ ที่จะสรำ้งผลประกอบกำรท่ีดีได ้ในอนำคต 

ก มายทีเ่กี่ย งกั การประก รก  

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีก หมำยที่ก ำกบัดแูลกำรใหบ้รกิำรโลจิสติกสโ์ดยเ พำะ แตม่ีก หมำยหลำย บบัที่
เก่ียวขอ้งกบัแตล่ะกิจกรรมของกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกส ์เช่น ประมวลก หมำยแพง่และพำณิชย ,์ พระรำชบญัญตัิกำร
รบัขนของทำงทะเล 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 เป็นตน้ ส ำหรบัก หมำยส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ มีดงันี ้
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พระรา ัญญั การรั น งทางทะเล พ 2534  

พระรำชบัญญัติรบัขนของทำงทะเลคือพระรำชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่กำรขนส่งทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน
รำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแหง่หนึง่นอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่วก ำหนดใหผู้ข้นสง่ไมต่อ้งรบัผิดใน
กรณีที่เกิดกำรสญูหำย เสียหำย หรือสง่มอบลำ่ชำ้ อนัเป็นผลมำจำกเหตสุดุวิสยั , อบุตัิเหตแุห่งทอ้งทะเล, กำรสงครำม 
หรือเหตุอ่ืนใดตำมหมวด 5 มำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัตินี ้ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรไม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ควำม
เสยีหำยเกิดจำกควำมผิดของผูส้ง่ของ หรอืเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้นสง่ตอ้งรบัผิด พระรำชบญัญตัิดงักลำ่วไดจ้ ำกดัควำมรบัผิดของผูข้นสง่ไวเ้พียง 10,000 บำท
ต่อ 1 หน่วยกำรขนสง่ หรือ กิโลกรมัละ 30 บำทต่อน ำ้หนกัสทุธิแห่งของนัน้ แลว้แต่เงินจ ำนวนใดจะมำกกว่ำ แต่ตอ้งไม่
เกินกวำ่รำคำของนัน้ (ดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหมวด 6 มำตรำที่ 58-61) 

ประม ลก มายแพ่งและพา ย  

ก หมำยแพ่งเป็นก หมำยเอกชนว่ำดว้ยเรื่องสิทธิ หนำ้ที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน  ส่วน
ก หมำยพำณิชยค์ือก หมำยวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของบคุคล อนัเป็นก หมำยที่เก่ียวกบักำรเศรษฐกิจและกำรคำ้ โดย
วำงระเบียบเก่ียวพนัทำงกำรคำ้หรือธุรกิจระหว่ำงบุคคล ส ำหรบัในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งในประเทศของ
บรษัิทฯ นัน้ ก หมำยดงักลำ่วก ำหนดใหบ้รษัิทตอ้งรบัผิดในกรณีที่สนิคำ้เกิดกำรสญูหำยหรอืบบุสลำย หรอืสง่มอบลำ่ชำ้ 
เวน้แตพ่ิสจูนไ์ดว้ำ่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรอืเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง หรอืเกิดจำกควำมผิดของผูส้ง่ (ดรูำยละเอียดได้
ในมำตรำที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกกำรใหบ้รกิำรรบัขนสง่ในประเทศของบริษัทฯ นัน้ บรษัิทฯ มีกำรซือ้ประกนัภยั
สินคำ้ที่รบัขนส่ง  ประกันภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึ่งมีทุนประกนัภยัมลูค่ำสงูกวำ่ควำมเสียหำยท่ีอำจจะ
เกิดขึน้  

ในสว่นของกำรใหบ้ริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทฯ ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกลกูคำ้ใหเ้ป็นตวัแทนในกำรท ำพิธี
กำรศลุกำกรนัน้ ตำมก หมำยดงักลำ่วระบไุวว้่ำ กำรท ำตำมกรอบหนงัสือมอบอ ำนำจที่ไดร้บั บริษัทฯ มิตอ้งรบัผิดเป็น
กำรสว่นตวัต่อบคุคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ อยู่ในฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผูม้อบอ ำนำจใหบ้ริษัทฯ ย่อมเป็นผูม้ีควำม
ผูกพนัต่อบคุคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยที่ตวัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นตำมมำตรำที่ 820) 
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การ ั า รการ 

การ ั าและแ ล่งทีม่า ง รการ 

รก รั ั การ นส่งระ ่างประเท  

ในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำก
ผูป้ระกอบกำรขนสง่เพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ และมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยในกำรใหบ้ริกำร 
โดยแหลง่ที่มำของบรกิำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระ างเร ร เคร่ ง น 

คำ่ระวำงเรอืหรอืเครือ่งบินนัน้นบัเป็นตน้ทนุหลกัในกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบรษัิท โดยกลุม่บรษัิทในประเทศมีกำร
จดัหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผูป้ระกอบกำรในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 70-75 ของตน้ทนุ
ค่ำระวำงรวม ซึ่งตน้ทนุดงักลำ่วจะมีกำรจ่ำยช ำระใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรขนสง่โดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบรษัิทฯ 
มีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผูป้ระกอบกำรขนส่งรวมแลว้กว่ำ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรจอง
ระวำงเรือหรอืเครื่องบินอย่ำงสม ่ำเสมอ จึงสำมำรถเจรจำกบัผูใ้หบ้ริกำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงลว่งหนำ้
ในช่วงระยะเวลำประมำณ 15 - 30 วนั  

ส ำหรบัในบำงกรณีที่กลุม่บรษัิทจะตอ้งใหบ้รกิำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตตำ่งประเทศ กลุม่บรษัิทจะประสำนงำน
กบัตวัแทน(Agent) ซึ่งเป็นพนัธมิตรในประเทศต่ำง ๆ ใหเ้ป็นผูช้่วยด ำเนินกำรให้ ดงันัน้ ตน้ทนุค่ำระวำงในสว่นของกำร
ใหบ้ริกำรในต่ำงประเทศที่มีกำรใหบ้ริกำรโดยใชต้วัแทน(Agent) นัน้ จะมีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดย
ตัวแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่ำระวำงและค่ำบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรบักำรที่บริษัทใชบ้ริกำรตวัแทน(Agent) ในกำรช่วย
จดักำรกำรขนสง่ดงักลำ่ว ซึง่ตน้ทนุคำ่ระวำงที่มีกำรจ่ำยช ำระเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศนัน้คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 
20-25 ของตน้ทนุคำ่ระวำงรวมของกลุม่บรษัิท 

ั แทน Agent) 

ในกรณีที่กลุม่บริษัทมีกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจดักำรขนสง่สินคำ้จำกท่ำเรือใน
ตำ่งประเทศไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำงภำยในประเทศตำ่ง ๆ กลุม่บรษัิทจะประสำนงำนกบัตวัแทน(Agent) ซึง่เป็นพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้ที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดังกล่ำว โดยตัวแทน(Agent) ของกลุ่มบริษัทนัน้ไดแ้ก่
ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ ซึ่งจะท ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ใน
เขตประเทศที่ตนดแูลใหแ้ก่กลุม่บรษัิท รวมถึงเป็นผูช้่วยเก็บคำ่บรกิำรใหแ้ก่กลุม่บรษัิทในกรณีที่ลกูคำ้ของกลุ่มบรษัิทระบุ
ใหม้ีกำรเรยีกเก็บคำ่บรกิำรท่ีปลำยทำงในตำ่งประเทศ ปัจจบุนักลุม่บรษัิทมีกำรจดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัตวัแทน
(Agent) รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพรอ้มช่วยดูแลกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศทั่วโลก ในกำรจ่ำยช ำระตน้ทนุค่ำระวำงรวมทัง้ตน้ทุนค่ำบริกำรของตวัแทน(Agent) เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระ
เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ  
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รก นส่ง นประเท  

ในกำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศนัน้ SSK มีกำรใหบ้ริกำรโดยใชร้ถบรรทกุหวัลำกและหำงลำก โดยตน้ทนุหลกั
ในกำรใหบ้ริกำรขนสง่ ไดแ้ก่ ค่ำน ำ้มนั คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 40-45 ของตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศ 
รองลงมำไดแ้ก่ ค่ำขนส่ง ซึ่งได้แก่ ต้นทุนกำรว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งรถบรรทุกหัวลำก -หำงลำกรำยอื่น (Sub-
Contract) คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 5 ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศ และตน้ทนุเงินเดือนและเบีย้เลีย้ง
พนกังำนขบัรถ คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 15-20 ของตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศ  ทัง้นี ้SSK มีแหลง่ที่มำ
ของกำรจดัหำรถบรรทกุและตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรตำ่ง ๆ ดงันี ้

ร รรทก ั ลากและ างลาก 

บริษัทฯ และ SSK มีกำรจัดหำรถบรรทุกหวัลำกและหำงลำกทัง้จำกกำรซือ้รถใหม่จำกตวัแทนจ ำหน่ำยของ
ผูผ้ลิตรถบรรทกุโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จ ำกดั และบริษัท ดำยนุ ออโตโ้มบิล (ประเทศไทย) จ ำกดั  เป็น
ตน้ โดยในกรณีที่เป็นกำรซือ้รถที่เคยผ่ำนกำรใชง้ำนมำแลว้นัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพรถและอำยกุำรใช้
งำนก่อนตดัสินใจซือ้ ทัง้นี ้รถบรรทกุหวัลำกของบริษัทฯ และ SSK ทกุคนัมีกำรท ำประกนัภยั และประกนัภยัสินคำ้ที่รบั
ขนสง่ ซึง่มีทนุประกนัภยัมลูคำ่สงูกวำ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้ 

น ามันเ เพลง 

ในสว่นของกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกันัน้ กลุม่บริษัทมี
กำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรกบัลกูคำ้โดยก ำหนดเป็นขัน้บนัไดซึ่งแปรผนัตำมระดบัรำคำน ำ้มนั  อย่ำงไรก็ดี รำคำน ำ้มนั
ดีเซลนัน้อยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของกระทรวงพลงังำน จึงมีควำมผนัผวนของระดบัรำคำคอ่นขำ้งต ่ำ โดยในปี 2562 ที่ผำ่น
มำ รำคำน ำ้มนัดีเซลจะอยูท่ี่ช่วงรำคำประมำณ 18-27 บำทตอ่ลติรมำโดยตลอด  

ผประก การร รรทก ั ลาก- างลาก Sub-Contract) 

ตน้ทนุกำรว่ำจำ้งผูป้ระกอบกำรขนสง่รถบรรทกุหวัลำก-หำงลำกรำยอื่น (Sub-Contract) เกิดขึน้จำกกำรที่ใน
บำงช่วงเวลำ รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้หรือไม่คุม้ที่จะด ำเนินกำรเอง บริษัทฯ จะมีกำรติดตอ่หำ
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นที่เป็นพนัธมิตรทำงกำรคำ้ใหม้ำช่วยรบังำนตอ่ไป (Sub-contract)  

ทัง้นี ้เนื่องจำก SSK มีคูค่ำ้และพนัธมิตรทำงกำรคำ้ที่หลำกหลำย สง่ผลใหไ้มม่ีกำรพึง่พิงคูค่ำ้รำยใดเป็นสดัสว่น
มำกกว่ำรอ้ยละ 30 ของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรในแต่ละปี ส ำหรบัใน  ปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ และ SSK ไม่มีกำรใช้
บรกิำรจำกคูค่ำ้รำยใดในสดัสว่นเกินกวำ่รอ้ยละ 10 ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรรวม 
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ผลกระท ส่งแ ล ม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนกำรท ำงำนใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลำก -หำงลำกของบริษัทฯ และ 
SSK นัน้ อยูภ่ำยใตก้ หมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก ซึง่ก ำหนดไวว้ำ่ รถที่จะน ำมำตอ่อำยทุะเบียนและเสยีภำษีตอ้งผำ่น
กำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ไดร้บัอนญุำต เพื่อรบัใบรบัรองกำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็น
เอกสำรที่ตอ้งใชใ้นกำรจดทะเบียนหรอืต่ออำยทุะเบียนและเสียภำษี โดยในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำร
ตรวจประสทิธิภำพลอ้  ระบบไฟ  ระดบัควำมดงัของเสยีง  สภำพทั่วไป  ระบบเครือ่งยนต ์และมลภำวะจำกไอเสยีรถยนต ์
เช่น ควนัด ำ  ปริมำณคำรบ์อนมอนอกไซด์  ไ โดรคำรบ์อน  ออกไซดข์องไนเตรท และสำรพิษอนุภำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ 
รถบรรทกุของบรษัิทฯ สำมำรถผำ่นกำรตรวจสภำพรถและไดร้บักำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทุกปีมำโดยตลอด  
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ลัก ะการประก รก  

ลัก ะผล ั และ รการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั(มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) และผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไต
เทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณั ท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. รการ ั การระ ล ส กส Logistics Service Provider) ซึ่งไดแ้ก่ กำรวำงแผน กำรจดักำร รวมถึงกำร
เสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กระบวนกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ของลกูคำ้จำกตน้ทำงจะไปสูจ่ดุหมำย
ปลำยทำงดว้ยระยะเวลำที่สัน้ท่ีสดุและดว้ยตน้ทนุท่ีต ่ำที่สดุ  

กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งระหวำ่งประเทศและกำรใหบ้ริกำร
ขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรใหบ้รกิำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1.1 การ รการ ั การ นส่งระ ่างประเท  ไดแ้ก่ กำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรใหเ้กิดกำรเคลือ่นยำ้ยสินคำ้จำกจดุขนถ่ำย
สนิคำ้เพื่อสง่ออกจำกประเทศไทยไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่ง ๆ กวำ่ 180 ประเทศซึง่ครอบคลมุทกุเสน้ทำง
กำรคำ้หลกัทั่วโลก และกำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้จำกประเทศตำ่ง ๆ มำสู่จดุขนถ่ำยสนิคำ้เขำ้ประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรขนส่ง
ประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบิน รวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จำก
ผูป้ระกอบกำรขนส่ง อันไดแ้ก่ บริษัทเรือหรือสำยกำรบินเพื่อให้บริกำรแก่ลูกคำ้ นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทยังได้มีกำร
ประสำนงำนกับพันธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้จำกท่ำเรือหรือสนำมบินใน
ต่ำงประเทศไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ นัน้ไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว
นบัเป็นรำยไดห้ลกัของกลุม่บรษัิท โดยปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่ง
ประเทศเทำ่กบั 991.61 ลำ้นบำท และ 1,050.01 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 81.26 และรอ้ยละ 80.23 
ของรำยไดร้วมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ไดด้งันี ้  

1.1.1 กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงทะเล : ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ทำงทะเลครอบคลมุ
ทัง้ 5 ทวีป ไดแ้ก่  ยโุรป  อเมรกิำ  เอเชีย  ออสเตรเลยี และแอฟรกิำ ซึง่ครอบคลมุทำ่เรอืหลกัของเขตกำรคำ้ส ำคญั
ในกลุม่ประเทศตำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่งครบถว้นรวมกวำ่ 180 แหง่ ส  ำหรบักำรขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลสำมำรถแบง่ไดเ้ป็น  
ประเภทคือ 
x กำรขนสง่แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร  ์(Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรบัลกูคำ้ที่มีปริมำณสินคำ้ที่

มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตู ้เพื่อบรรจุสินคำ้ของลกูคำ้นัน้ ๆ เพียงรำยเดียวโดยไม่จ ำเป็นตอ้งไป
รว่มแบ่งใชตู้ค้อนเทนเนอรก์บัลกูคำ้รำยอื่น ๆ โดยบริษัทจะใหบ้ริกำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรข์นำดต่ำง ๆ ที่
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เหมำะสม  จัดหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดที่ลูกคำ้ตอ้งกำร  จัดกำรดำ้นเอกสำรพิธีกำร
ศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้  

x กำรขนส่งแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ที่มี
สินคำ้ไม่มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อบรรจุสินคำ้ของตนเองเพียงรำยเดียวได้  โดยกลุ่มบริษัทจะ
ใหบ้ริกำรรบัสนิคำ้จำกลกูคำ้แต่ละรำยมำรวมกนัและจดัสรรพืน้ท่ีในกำรบรรจเุขำ้ตูค้อนเทนเนอรท์ี่จองไว ้
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะค ำนวณพืน้ที่และจัดวำงสินคำ้ใหเ้หมำะสมกับลกัษณะของสินคำ้และขอ้ก ำหนดของ
ลกูคำ้แต่ละรำย เพื่อใหส้ินคำ้ของลกูคำ้แต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกนัสำมำรถบรรจุลงตูค้อนเทนเนอร์
เดียวกนัไดอ้ย่ำงปลอดภยั  สง่ไดต้ำมก ำหนด และอยู่ภำยใตต้น้ทนุที่ดีที่สดุส ำหรบัลกูคำ้แต่ละรำย ทัง้นี ้
เนื่องจำกลกูคำ้สว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบกำรที่อยูใ่นธุรกิจใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่สินคำ้เช่นเดียวกบั
กลุม่บรษัิท จึงสำมำรถด ำเนินกำรเรือ่งเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรไดเ้อง 

x กำรใหบ้รกิำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สนิคำ้ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทำงกลุม่บริษัท
จะใหบ้ริกำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ใหก้บัลกูคำ้ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรบรรจสุินคำ้ของตนเองโดยไมต่อ้ง
รอตูค้อนเทนเนอรจ์ำกสำยเรือ และในบำงสำยเรอืที่ไมม่ีตูค้อนเทนเนอรไ์วบ้ริกำรลกูคำ้ กลุม่บริษัทจะเขำ้
ไปจดัหำตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ทน เพื่อใหล้กูคำ้ไดใ้ชบ้รกิำรตูค้อนเทนเนอรใ์นกำรบรรจสุนิคำ้  

x กำรใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สินคำ้ โดยทำงกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อให้
ลกูคำ้ที่เป็นผูป้ระกอบกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บรษัิทเช่ำตอ่  

1.1.2 กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศท่ีรวดเร็ว ใชร้ะยะเวลำในกำร
เคลื่อนยำ้ยสินคำ้ไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนสง่ทำงทะเล แต่มีตน้ทนุที่สงูกว่ำจึงเหมำะส ำหรบักำร
ขนสง่สินคำ้ที่มีอำยใุนกำรเก็บรกัษำสัน้หรือตอ้งกำรรกัษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและผลไม ้รวมทัง้สินคำ้ที่ตอ้งกำร
ควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งซึ่งมีน ำ้หนักและปริมำณไม่มำกนัก เช่น เอกสำรและสิ่งตีพิมพต์่ำง ๆ ส ำหรบักำร
ใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรบริกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศนี ้กลุม่บริษัทจะใหบ้ริกำรจดัหำสำยกำรบิน
ตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดที่ลกูคำ้ตอ้งกำร  จัดกำรดำ้นเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำร
ออกสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ทำงอำกำศรวมแลว้กว่ำ 180 ประเทศ
เช่นเดียวกนั ทัง้นีต้ัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนของสำยกำรบิน Israel airline จึง
ท ำใหม้ีรำยไดจ้ำกกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศเพิ่มขึน้ 

1.1.3 บริกำรอื่น ๆ  : บริษัทฯ มีกำรใหบ้ริกำรดำ้นพิธีกำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรเป็น
ตัวแทนในกำรออกสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตอ้งอำศัยผูท้ี่มีควำมเช่ียวชำญดำ้นพิธีกำร
ศลุกำกรและก ระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเขำ้-สง่ออก เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถป ิบตัิตำมขอ้ก หมำยที่เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเทศไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืสง่สนิคำ้ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ  

 
 

 
 ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตูค้อนเทนเนอร ์ ตวัอยำ่งหนำ้จอระบบ Log Freight 
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 ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีส  ำนกังำนท่ีใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ไดแ้ก่ ที่ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทฯ ใน
กรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำที่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ   

ในช่วงปลำยปี 2557 บรษัิทฯ ไดล้งทนุในบรษัิทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร ์
เพื่อใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิคโ์ปร ์ ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ โดยมีเปำ้หมำย
หลกัคือ ทวีปอเมรกิำ ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป  

ในช่วงตน้ปี 2559 บริษัทฯ ไดร้่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร ์เพื่อจัดตัง้
บริษัทย่อย คือ บริษัท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เพื่อใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศและใหบ้ริกำรจัดหำตู้
เปลำ่ใหล้กูคำ้ ต่อมำในระหวำ่งปี 2561 บริษัท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูร้ว่มลงทนุ แต่บริษัทฯ ยงัคงรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ และบริษัทยงัคงด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ 
จนกระทั่งตน้ปี 2562 บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกัด ไดโ้อนหน่วยงำนธุรกิจบริหำรจัดกำรตูค้อนเทนเนอรไ์ปให้ LG 
Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสิงคโปร ์ที่จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2561 ท ำใหบ้ริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั มีธุรกิจที่เป็น
ตวัแทนเทำ่นัน้ บรษัิทจึงขำยหุน้ในบรษัิท แอลจี คอนเทนเนอรไ์ลน ์จ ำกดัใหบ้คุคลภำยนอกทัง้หมดเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 

ในปลำยปี 2559 บริษัทฯ ไดล้งทนุในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยูใ่นประเทศสิงคโ์ปร ์เพื่อ
ใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร ์และไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทดงักลำ่วทัง้จ ำนวนในรำคำทนุใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของบรษัิท 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลำงปี 2561 

ในปลำยปี 2560 บรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุในบรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (บรษัิทรว่ม) ซึง่ด  ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนสำยกำร
เดินเรอืประเทศอิสรำเอล ขนสง่สนิคำ้โดยตูค้อนเทนเนอรท์ำงทะเล 

ในระหวำ่งปี 2561 บรษัิทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ไดด้  ำเนินกำรลงทนุ
ในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ ดงันี ้NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐัอเมริกำ, Qingdao National Container Line 
Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์
 และเข้ำลงทุนใน  PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยำยฐำน
รำยไดใ้นกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส  ำนกังำน ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ 

ในระหวำ่งปี 2562 บรษัิทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร ์ไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้ 
NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย เพื่อรองรบักำรขยำยฐำนรำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ แตย่ยงัไมเ่ริม่ด  ำเนินกิจกำร  

 
1.2 การ รการ นส่ง นประเท  บริษัทฯ เริ่มใหบ้ริกำรขนสง่สินคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกในปี 

2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่ใชบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศกบับริษัทฯ อยู่แลว้ และ
ยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในดำ้นกำรบรกิำรจดักำรระบบขนสง่ของบริษัทฯ  เพื่อใหบ้ริกำรแก่
กลุ่มลูกคำ้ที่ตอ้งกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกอีกดว้ย ณ สิน้ปี 2558 
บริษัทฯ มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงรถส ำหรบัตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขนสินคำ้จ ำนวน 98 หำง โดย
หำงลำกของบริษัทมีทัง้แบบกำ้งปลำซึ่งออกแบบมำส ำหรบัใชว้ำงตูค้อนเทนเนอร ์และแบบพืน้เรียบที่สำมำรถใชว้ำงตู้
คอนเทนเนอรห์รือวำงสินคำ้โดยตรงบนหำงลำก  กำรใหบ้ริกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ในประเทศของบริษัทฯ นีม้ีเสน้ทำง
ใหบ้ริกำรจำกโรงงำนผูผ้ลิตสนิคำ้ไปยงัจุดขนถ่ำยสินคำ้เพื่อเตรียมสง่ออกจำกประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินคำ้ในกำร
น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศมำสูโ่รงงำนหรอืจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้จำกตน้ทำงไป
ยงัจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร โดยบรษัิทมีจดุใหบ้รกิำรรบัขนสง่สนิคำ้ในประเทศ ดงันี ้ 
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x รการ า ญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  
x รการสรา ร านี : ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษ รธ์ำนี มีกำรใหบ้รกิำรกำรขนสง่ทัง้ระยะทำงใกล้

และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกลจ้ะใชเ้วลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั ไดแ้ก่ กำรรบัสินคำ้จำก
โรงงำนใน จ สรุำษ รธ์ำนีเพ่ือน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟในเขตจังหวดัเดียวกัน หรือน ำไปส่งที่
ทำ่เรอืในเขตภำคใต ้เช่น ทำ่เรอืภเูก็ต ส ำหรบักำรขนสง่ระยะทำงไกลจะใชเ้วลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ไดแ้ก่ 
กำรขนส่งสินคำ้จำกโรงงำนใน จ สุรำษ รธ์ำนีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรบัสินคำ้จำกจังหวัด
ปลำยทำงหรอืบรเิวณใกลเ้คียงกลบัมำสง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้ 

x รการพระราม 2 : ตัง้อยูท่ี่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำง
ใกล ้ไดแ้ก่ กำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ที่โรงงำนในเขตแหลม บงั และน ำสินคำ้จำกโรงงำนมำสง่ที่
ทำ่เรอืแหลม บงั ทำ่เรอืคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ในจงัหวดั
แถบภำคกลำงและภำคตะวนัออกแลว้น ำสนิคำ้กลบัมำสง่ที่ทำ่เรอืแหลม บงั และทำ่เรอืคลองเตย 
  

 
 

ในช่วงตน้ปี 2559 บริษัท ฯ ตดัสินใจแยกธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศ โดยรว่มจดัตัง้กิจกำรรว่มคำ้กบับคุคลภำยนอกซึง่มี
ศกัยภำพสงู และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจขนสง่เป็นอยำ่งดี เนื่องจำกมีประสบกำรณย์ำวนำน และสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้รำย
ใหญ่ ๆ ใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้บรษัิทท่ีจดัตัง้ใหม่ช่ือ บรษัิท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม” หรอื “SSK”) โดยบรษัิทฯ 
ใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ และโอนทรพัยส์นิคือ รถบรรทกุหวัลำกและหำงพว่ง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ดงักลำ่ว
เพื่อลดภำระดำ้นคำ่ใชจ้่ำยทัง้ดำ้นตน้ทนุ และคำ่เสือ่มรำคำของบรษัิทฯ และเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทนุ สง่เสริม
ใหบ้รษัิท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และตอ่เนื่องในอนำคต และเพิ่มจดุใหบ้รกิำรขนสง่เพิ่มอีก  แหง่คือ 

x รการสระ รี : ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินคำ้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง 
ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกลแ้ละระยะทำงไกล 

กำรด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใตก้ำรรว่มทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำก วำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท ำให้
ยอดขำยงำนปูน หรือกำรใชร้ถปูน ไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  จึงท ำใหท้ัง้สอง ่ ำยตดัสินใจขำยรถปูนเพื่อลดผลขำดทุนี่จะเกิดขึน้
ตอ่ไปและยกเลกิกำรรว่มทนุดงักลำ่วในเดือนสงิหำคม 2560 โดย 

x ขำยสนิทรพัยส์ว่นหวัลำก – หำงพว่ง ส ำหรบัขนปนู จ ำนวน หวัลำกจ ำนวน 48 หวั หำงพว่งจ ำนวน 55 หำง ใหผู้ร้ว่ม
ทนุอีก ่ ำย ในรำคำตำมบญัชี ซึง่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ SSK  เนื่องจำกเมื่อเปรยีบเทียบรำคำตำมบญัชีแลว้มี

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหนำ้จอ GPS 
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มลูคำ่สงูกวำ่รำคำตลำด (อำ้งอิงรำคำตลำดรถปนูมือสอง โดยเปรยีบเทียบประเภทและอำยทุี่ใกลเ้คียงกนั  ณ วนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2560)  

x คืนทนุโดยกำรลดทนุใหผู้ร้ว่มทนุอีก ่ ำย จ ำนวน 12,125,720 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท (เป็นรำคำ par ที่ก ำหนดไว้
ตัง้แต่เริ่มตน้) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บำทพรอ้มทัง้รบัผลขำดทุนสะสมของเงินลงทุนดงักล่ำว ตัง้แต่เริ่ม
กิจกำร จนถึง 31 พฤษภำคม 2560 ตำมสดัสว่นกำรลงทนุ เป็นจ ำนวน 17,430,400.84 บำท โดยคิดจำกมลูคำ่ตำม
สดัสว่นของผูถื้อหุน้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560  

วตัถปุระสงคก์ำรลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของ SSK โดยก่อนกำรลดทนุ SSK บริหำรตำมขอ้ก ำหนดตำม
สดัสว่นกำรรว่มทนุโดยทัง้ 2 ่ ำย ตอ้งรว่มกนับรหิำร และมีอ ำนำจเทำ่ ๆ  กนั และหลงัจำกกำรลดทนุ NCL จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ
บริหำรเพียง ่ ำยเดียว ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตัวมำกขึน้ และเพื่อลดภำระตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูน
ประมำณ 0.78 ลำ้นบำทต่อเดือนและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำนประมำณ 2 ลำ้นบำท ต่อเดือน โดยภำยหลงักำรลดทนุไม่
สง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรพัยส์ินท่ีเหลือของบริษัท ฯ เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณแ์ละ
ควำมช ำนำญ และมีผูบ้รหิำรที่มีประสบกำรณค์วำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพว่งมำกวำ่ 20 ปี ซึง่ ่ ำยบรหิำร
มีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรกำรขนสง่ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำร
ปรบัตวัที่ดีขึน้ ซึ่งในปี 2562 มีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้แตย่งัไม่เป็นที่พอใจของ ่ ำยบริหำร จึงไดม้ีกำรอนมุตัิใหข้ำยหุน้สำมญัทัง้หมดใน
บริษัท SSK ใหบ้คุคลภำยนอกในรำคำทนุ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจำก SSK มีผลกำรด ำเนินงำนที่
ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทมำ และลดควำมเสี่ยงจำกภำระที่อำจจะตอ้งสนบัสนุนทำงกำรเงินโดยกำรเพิ่มทุนใน
อนำคต ซึง่มีผลให ้SSK สิน้สภำพกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562  

ทัง้นีภ้ำยหลงัจำกกำรขำยหุน้ SSK บริษัทฯ ยงัคงใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้โดยตูค้อนเทนเนอรภ์ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทฯ โดยมีจดุกำรใหบ้รกิำรทีแ่หลม บงั จงัหวดัชลบรุ ี

กำรขนสง่ในประเทศของกลุม่บริษัทฯ นอกจำกจะมีกำรขนสง่โดยรถหวัลำกและหำงพ่วงแลว้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ริ่ม
ลงทุนในกิจกำรขนส่งโดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใชร้บัขนส่งกระจำยสินคำ้ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรแก่กลุ่ม
ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำรบรกิำรจดักำรระบบกำร
ขนสง่สนิคำ้ ของบรษัิท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนสง่สนิคำ้ของบรษัิทฯใหเ้ตบิโตได ้โดย ปัจจบุนัมีกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้ระยะใกลแ้ละระยะไกล 

 

                
 
                                                                              ตวัอยำ่งภำพรถกระบะพิกอปั 
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สรปทางเล ก งผประก การกร ี  าเนนการ ย นเ ง และกร ี รการ ั การระ ล ส กส ง NCL 
 

 
2. ผล และ  า น่ายน ายา กเล ผป่ ย รค ยเคร่ ง เทียม และ ั  า น่ายคร ั

ทางการแพทยส า รั น น่ ย เทยีม 
 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และและจดัจ ำหน่ำยครุภณั ท์ำงกำรแพทย์
ส  ำหรบัใชใ้นหนว่ยไตเทียม ของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ำยในกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั (“GWM”) ซึง่จดัตัง้
ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2559 โดยบรษัิท ฯ ลงทนุใน GWM สดัสว่นรอ้ยละ 44.44 ซึง่มีสถำนะเป็นบรษัิทรว่ม ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 
มีนำคม 2561 บริษัทฯ ไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 52.80 
โดยมีผลท ำให ้GWM เปลี่ยนจำกบริษัทรว่ม เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัดงักลำ่ว ผลกำรด ำเนินงำนตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2561 
ถึง 31 ธันวำคม 2561  และปี 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตซึ่งรวมในงบกำรเงินรวมของบรษัิท 
เทำ่กบั 84.66  ลำ้นบำท และ 117.69 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 6.94 และรอ้ยละ 8.99 ของรำยไดร้วมแต่
ละปี 

กำรฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นกำรบ ำบดัทดแทนไตที่ไดร้บัควำมนิยมสงูสดุในประเทศไทย 
ขอ้มลูกำรลงทะเบียนบ ำบดัทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ ศ  
2553 พบวำ่ มีผูป่้วยที่รบักำรฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม (prevalence case) อยูป่ระมำณ 30,835 รำย หรอืคิดเป็น 482 6 
รำยต่อลำ้นประชำกร และมีจ ำนวนผูป่้วยเพิ่ม ขึน้แต่ละปี (incidence case) ประมำณ 6,244 รำย หรือ 97 73 รำยต่อลำ้น
ประชำกร เนื่องจำกผูป่้วยโรคไตมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ทกุปี กำรขยำยตวัของศนูยไ์ตเทียมจึงเพิ่มขึน้ดว้ย ท ำใหม้ีควำมตอ้งกำร
ใชน้ ำ้ยำส ำหรบัฟอกเลือดมำกขึน้ ทำงบริษัทเล็งเห็นถึงควำมตอ้งกำรกำรใชน้ ำ้ยำฟอกเลือดและกำรขยำยตวัของศูนยไ์ต
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เทียมที่เพิ่มขึน้ จึงลงทนุรว่มกบัผูท้ี่เช่ียวชำญและมีประสบกำรณย์ำวนำนกว่ำ 20 ปี ในดำ้นเทคนิคของเครื่องไตเทียม กำร
ผลิตน ำ้ยำฟอกเลือด และระบบน ำ้บริสทุธิท่ีใชใ้นหน่วยไตเทียมและโรงงำนผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม เพื่อเปิด
กิจกำรโรงงำนผลิตน ำ้ยำส ำหรบัผูป่้วยที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม และไดน้ ำเครื่องจกัรที่ทนัสมยัที่เป็นระบบอตัโนมตัิใน
กำรผลติและใชร้ะบบ Programmable Logic Controller (PLC) มำใชค้วบคมุขบวนกำรผลติทัง้หมดเพื่อใหผ้ลติภณั เ์ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของก หมำย และใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัท โดยมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยคือ โรงพยำบำล
ภำครฐัและเอกชน รวมถึงศนูยไ์ตเทียมเอกชนทั่วไป  โรงงำนตัง้อยูท่ี่เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 ซึง่ไดร้บัมำตรฐำนโรงงำนอตุสำหกรรม, มำตรฐำนกำรผลติน ำ้ยำฟอกเลอืดดว้ยเครือ่ง
ไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มำตรฐำนกำรผลิตเครื่องมือแพทยต์ำมหลกัเกณ แ์ละวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ทัง้นีบ้รษัิท มีปรมิำณกำรผลติปกติอยูท่ี่ประมำณ 100,000 แกลลอนตอ่เดือน  
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ปั ยัค ามเสีย่ง                     

ค ามเส่ียง ่ การ  าเนน รก งกล่ม ร ัท 

ค ามเส่ียง ากค ามผันผ น ง ั ราแลกเปลี่ยน 

ในการใหบ้ริการลกูคา้ในเขตตา่งประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทางการคา้ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนสง่ใน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดตอ่ประสานงานเพ่ือใหบ้ริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรบัค่าบริการจากลกูคา้ที่ปลายทางและการจ่ายตน้ทุนค่าบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ตน้ทุนค่าระวางเรือ  ค่าระวาง
เครื่องบิน  ค่าขนส่งหรือค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็นตน้   ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรายไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศส าหรบัการใหบ้ริการลกูคา้ที่มีการใชบ้ริการตวัแทน(Agent) ในต่างประเทศดงักล่าว โดยในปี 2561 และ ปี 2562 
บรษัิทฯ มีรายไดเ้ป็นสกลุเงินตา่งประเทศเทา่กบั 125.40 ลา้นบาท และ 99.20 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.76 และรอ้ย
ละ 15.16 ตามล าดบั และมีตน้ทนุค่าบรกิารที่เป็นสกุลเงินตา่งประเทศเทา่กบั เท่ากบั 75.91  ลา้นบาท และ 55.76 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.46 และรอ้ยละ 10.92   

บรษัิท ฯ อาจไดร้บัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจากรายไดแ้ละตน้ทนุในรูปสกุล
เงินตราตา่งประเทศ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ หากเงินบาทแข็งคา่ขึน้ ยอ่มสง่ผลตอ่รายไดท้ี่ไดร้บัลดลง 
สว่นตน้ทนุเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะสง่ผลต่อตน้ทนุที่สงูขึน้ ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท การท่ีบรษัิทฯ มีรายไดแ้ละตน้ทนุในรูป
สกลุเงินตราตา่งประเทศ จึงถือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางสว่น โดย
บริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส าคญัต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบรษัิท 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ยการเปิดบญัชีเงิน ากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้(Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินเท่ากบั 500,000 เหรียญดอลลา่ร์
สหรฐั 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอ่ยา่งใด  
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ค ามเส่ียง ากการพง่พง คลากร 

 ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศนัน้ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบตา่ง ๆ ที่บงัคบัใชใ้น
การสง่ออกหรือน าเขา้และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ตอ้งมีความเขา้ใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลกูคา้จะสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถกูตอ้งและสามารถรบัหรอืสง่สินคา้ไดต้าม
ก าหนดเวลา ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ตอ้งอาศยัพนกังานขบัรถที่มีความช านาญเฉพาะดา้นและสามารถปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของบรษัิทได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีความเสีย่งตอ่การขาดแคลนบคุลากรหากบรษัิทมีการขยายงานหรอืมีพนกังานลาออก
แลว้บรษัิทฯ ยงัไมส่ามารถหาบคุลากรทดแทนไดท้นั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรดงักลา่วเป็นอยา่งดี จึงไดใ้หค้วามส าคญัการพฒันาและจูงใจใหท้ างานกบั
บริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความกา้วหนา้ทางสายงานและมีการใหค้่าตอบแทนที่ เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของ
พนกังานในแต่ละสายงาน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัราการหมนุเวียนของพนกังานในสว่นงานที่ส  าคญั  ต่อการประกอบธุรกิจที่ต  ่า 
โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนกังานในแผนกใหบ้ริการบริหารและจัดการขนสง่และพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกใหบ้ริการ
ขนสง่และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC) ไมต่  ่ากวา่ 5 ปี และมีอายงุานเฉลีย่ของพนกังานระดบัผูบ้รหิารไมต่  ่าวา่ 20 ปี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างาน อาทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มลูลกูคา้เพื่อจดัการเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินพิธีศลุกากรและการน าเขา้-สง่ออก 
และระบบก าหนดต าแหนง่ (Global Positioning System: GPS) ซึง่เป็นระบบติดตามสถานะการจดัสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทกุหวัลาก
และหางลาก ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความสะดวกแก่พนกังานในการใหบ้ริการลกูคา้และยงัช่วยลดจ านวนบคุลากรที่ตอ้งใชใ้นขัน้ตอนการ
ท างานตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ไดอ้ีกดว้ย  

ทัง้นีบ้รษัิท ฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัในการพฒันาและน าระบบสารสนเทศใหม ่ๆ  เขา้มาใชง้านอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหพ้นกังาน และเพิ่มประสทิธิภาพการท างานใหด้ียิ่งขึน้ 

ค ามเส่ียง ากการพง่พงลกคาราย ญ่ 

กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ นัน้กระจายอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตา่ง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
กลุ่มผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่มีการพึ่งพิงลกูคา้รายใดเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 30 
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในแตล่ะปี โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้รายใดรายหนึ่งในสดัสว่น
เกินกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลกูคา้ใหมเ่พื่อกระจายฐานลกูคา้ของบรษัิทฯ และยงัเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ของบรษัิท
ฯ อีกดว้ย  
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ค ามเสี่ยง ากการเปล่ียนแปลงก ระเ ีย นการประก รก  

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศซึง่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบตา่ง ๆ ที่บงัคบัใช้
ในการสง่ออกหรือน าเขา้และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตา่ง ๆ 
และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามได ้ก็อาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไม่สามารถจดัการสง่สินคา้ไดต้ามขอ้ก าหนดที่ลกูคา้ตอ้งการ รวมถึง
อาจเกิดความเสยีหายจากคา่ปรบัตา่ง ๆ ได ้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมบคุลากรท่ีมี ความรูค้วามช านาญในธุรกิจจดัการขนสง่ระหว่างประเทศไวค้อยใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้และคอยใหค้ าแนะน าแก่พนกังานในสว่นงานตา่ง ๆ โดยบรษัิทฯ มีการก าหนดผูร้บัผิดชอบในการศกึษาขอ้มลูและติดตาม
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ของประเทศตา่ง  ๆ ทัง้จากการติดตามขา่วสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ  รวมทัง้
การรวบรวมขอ้มลูจากผูป้ระกอบการซึ่งเป็นคูค่า้ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจง้ขอ้มลูใหส้ว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ ในบริษัท
รบัทราบและน าไปปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งสง่ผลใหแ้ตล่ะสว่นงาน
ในบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูอยา่งต่อเนื่องและเพียงพอตอ่ใหค้  าปรกึษาแก่ลกูคา้ใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งตา่ง  ๆ ได ้
ทัง้นี ้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งตา่ง ๆ  

ค ามเสี่ยง ากลงทน น ่างประเท  

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทนุและการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุน้เคย ทัง้ดา้นวฒันธรรม สงัคม การเมือง กฎหมาย ขอ้บงัคบั โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจท าให้
บรษัิทฯ ตอ้งเผชิญกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ที่มากขึน้ เนื่องจากมีบรษัิทตา่งชาติจ านวนมากที่ใหบ้รกิารในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ โดย
จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ซึง่สามารถควบคมุและมีอ านาจตดัสนิใจในบรษัิทตา่ง ๆ ที่ไปลงทนุได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะพิจารณาหาผูบ้รหิาร
และทีมงานท้องถ่ินที่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสนิใจลงทนุ  

ค ามเสี่ยง ากการมีผ นราย ญ่ทีม่ี ท พล ่ การก า น น ย ายการ ร ารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ ครอบครวัพวัถาวรสกุล ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.67 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายและช าระแลว้ ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พวัถาวรสกุลยงัเป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามของบรษัิทฯ ดว้ย จึงท าใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักลา่ว เป็นผูม้ีอ  านาจในการบรหิารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงใน
การลงมติที่ส  าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ไมว่า่ในเรือ่งการแตง่ตัง้กรรมการ หรอืการขอมติในเรือ่งอื่นท่ีตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุน้ ยกเวน้ในเรือ่งกฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายอื่นที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ตรวจสอบหรอืถ่วงดลุการบรหิารของผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้ 
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อย่างไรก็ตาม ดว้ยโครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่อย่างชดัเจน ท าใหร้ะบบการท างานของบริษัทฯ มี
ความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย อีกทัง้ โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
เป็นจ านวน 4 ทา่นจากจ านวนกรรมการรวมทัง้หมด 8 ทา่น และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ทา่นซึง่
แต่ละท่านเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ ท าใหส้ามารถสอบทานการท างานของบริษัทใหม้ีความโปรง่ใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจน
สามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเรื่องต่าง  ๆ  ที่จะพิจารณาเขา้สู่การประชุมผูถื้อหุน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง  นอกจากนัน้แลว้ กลุ่ม
บรษัิทไดม้ีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้  ๆ  ท าใหส้ามารถลดทอนความเสี่ยงอนั
อาจจะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย 
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คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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พล  พ พล  ม ีรนทร  าย 65 ปี 
ประ านกรรมการ ร ัท / กรรมการ สระ  สัญ า  ทย 

ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาโท 
• สาขา รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
ปรญิญาตร ี
• สาขา วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทบ.) โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
การ รม ลักส รกรรมการ 
• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ ส  าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวิสาหกิจและองคก์าร 
มหาชน (PDI) รุน่ท่ี 21/2562 สถาบนัพระปกเกลา้ 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ 223/2560 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
• หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 49/2550 
• หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุท่ี 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)/2531 
• Special Force Operation Detachment, FT.Bragg NC USA/2528 
 าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท  กรรมการ สระ 

• 2 ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2560) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท/กรรมการ สระ 
• 26 เมษายน 2560 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี-    
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    

ประส การ การท างาน 
2562 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
2561 – ปัจจบุนั กระทรวงกลาโหม 

ประธานกรรมการบรหิาร  
สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ (องคก์รมหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั บมจ. กสท. โทรคมนาคม 
กรรมการ 

2559 – ปัจจบุนั กระทรวงกลาโหม 
ขา้ราชการบ านาญ 

2560 – 2562 บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2559 – 2560 กระทรวงกลาโหม 
ท่ีปรกึษาปลดักระทรวงกลาโหม 

2558 – 2559 กระทรวงกลาโหม  
รองปลดักระทรวงกลาโหม 

2557 – 2558 กองทพับก 
ผทค.พิเศษ ทบ. 

การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
• การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   5/6 ครัง้
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง้
• การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    2/2 ครัง้
• การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   4/5 ครัง้
ลักเก การสรร ากรรมการ 

• ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
• ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
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นายพง พัน  คงก าเ น          าย 59 ปี 
ประ านกรรมการ ร ส  / กรรมการ สระ      สัญ า  ทย 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาโท 
•  สาขา พั นาเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพั นบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
ปรญิญาตร ี
•  สาขา ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
การ รม ลักส รกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2558 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103/2556 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท / กรรมการ สระ 
•   6 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2556) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท/กรรมการ สระ 
• 4 กมุภาพนัธ ์2556 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี-    
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

ประส การ การท างาน 
2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 
                            ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   
2557 – 2558 บมจ. อสมท  
                            รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงิน   
2554 – 2555 บรษัิท กรุงไทยธรุกิจลสิซิ่ง จ ากดั   
            ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท   
2546 – 2554 การประปานครหลวง   
             ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ่ ายการเงิน   
2544 – 2546 Credit  Agricole  Indosuez   
            SVP & Treasurer   
2540 – 2544 Credit  Agricole Indosuez 
                             FVP & Treasure   
  การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท          6/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ          4/4 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    2/2 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง         5/5 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

-ไม่มี-    
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นาง รม ี  ส รร พล            าย 67 ปี 
กรรมการ ร ส   กรรมการ สระ           สัญ า  ทย 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาโท 
• สาขา รฐัประศาสนศาสตร ์ สถาบนับณัฑิตพั นบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 
ปรญิญาตร ี
•  สาขา นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
•  สาขา บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การ รม ลักส รกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ 197/2557 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 12/2554 
   สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ/Capital Market Academy  
 าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท  กรรมการ สระ 
•   4 ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2558) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท กรรมการ สระ 
•   15 พ ษภาคม 2558 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรี่กรุปโ ลดิง้  
   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ 
   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
2561 –  ปัจจบุนั  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพั นาพิเศษ

ภาคตะวนัออก 
   กรรมการตรวจสอบ 
2559 –  ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จ ากดั 
   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 

 
 

ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี- 
ประส การ การท างาน 
2558 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง /  

   กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพั นาพิเศษ

ภาคตะวนัออก 
   กรรมการตรวจสอบ   
2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรี่กรุปโ ลดิง้ 
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จ ากดั 
   ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์  
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2559 – 2561 สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
 ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดคิณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั 
การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท          6/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ          4/4 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    2/2 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง         5/5 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
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นางสา ัญญาพัท   พัฒนานันทกล           าย 40 ปี 
กรรมการ ร ส   กรรมการ สระ           สัญ า  ทย 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาปรชัญาดษุ ีบณัฑิต  
• สาขา สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปรญิญาโท 
•  สาขาการจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 
ปรญิญาตร ี
• สาขาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย ์วิทยาลยันานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัมหดิล 
การ รม ลักส รกรรมการ 
•  Director Certification Program (DCP) รุน่ 278/2562 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท  กรรมการ สระ 
•   1  ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2562) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท กรรมการ สระ 
•   1 มีนาคม 2562 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
   กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี-    
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    
ประส การ การท างาน 
2562 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง /  

   กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2561 – ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิง

บรูณาการทางการแพทย ์
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซน็เตอร ์จ ากดั 
  กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร ์
2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกึษา กอง

วิชาก หมายและสงัคมศาสตร ์
 2556 – ปัจจบุนั โรงเรยีนเตรียมทหาร 
 อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ โปรแกรม

ภาษาองัก ษ 
 2561 – 2562 สมาคมศษิยเ์ก่าอสัสมัชญัคอนแวนต ์
   เลขานกุาร 
2561 – 2561 สมาคมแม่บา้นทหารบก 
   ่ ายเลขานกุาร 
 
การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท          5/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ          3/4 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    1/2 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง         4/5 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
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นาย กิตติ พัวถาวรสกุล            อายุ 54 ปี 
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ            สัญชาติ ไทย 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี 
• สาขา บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหาร 
ระดบัสงู รุ่นท่ี 6/2561   สถาบนัพระปกเกล้า 

• หลกัสตูรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นท่ี12/2560 
   ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่นท่ี 22/2559 
   สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2556 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
•   6  ปี ( เข้าด ารงต าแหน่ง ปี 2556) 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
•   4 กมุภาพนัธ์ 2556 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ        130,066,974   หุ้น  28.640 % 
นางสาวป่ินรัก ประสทิธิศริิกลุ (ภรรยา)  31,000,000 หุ้น    6.826 % 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
2561 – ปัจจบุนั LG Container Line Pte. Ltd. 
   กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั บริษัท ซมิ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
   กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวข้อง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัท 
2561 – ปัจจบุนั LG Container Line Pte. Ltd. 
   กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั บริษัท ซมิ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
   กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนลโลจิสตกิส์  
   กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั บริษัท ซมิ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
   กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 
2559 – 2562 บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
   กรรมการ 
2559 –  2562 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั 
   กรรมการ 
2559 – 2561 Lagacy Asia Capital Pte Ltd. 
   กรรมการ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบริษัท          5/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         5/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบริหาร          8/8 ครัง้ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้
กระท าโดยทจุริต

-ไม่มี-    

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)56



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 57

 
 

นาย ัญเทนันท เ ะมรก             าย 50 ปี 
กรรมการ / ผ  าน ยการ า ส ่ าย รการ ร าร         สัญ า  ทย 
และ ั การ นส่งและพ ีการ ลกากร  

 
ค ฒทางการ ก า 
ปวส. 
•  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพมิขุ (มหาเม ) 
 การ รม ลักส รกรรมการ 
•  หลกัสตูรประกาศนียบตัรโลจิสตกิสก์ารคา้เพ่ือการน าเขา้สง่ออก      
ส าหรบันกับรหิารระดบักลาง รุน่ท่ี 12 

   จดัโดยสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย(สรท.) 
•  หลกัสตูร Chief Transformation Officer (CTO) 
   จดัโดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
•  Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ 104/2556 
   จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
  าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท / กรรมการ สระ 
•   6  ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2556) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท/กรรมการ สระ 

•   4 กมุภาพนัธ ์2556 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต 4,000,000   หุน้           0.881% 
 ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี- 
ประส การ การท างาน 
2556 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์ 

 กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุส ่ ายใหบ้รกิารบรหิาร
และจดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร 

2550 – 2555 บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์
จ ากดั 

   กรรมการ 
2537 – 2552 บรษัิท เอ็นซแีอล เอเจนซี่ จ  ากดั 
   กรรมการ 
การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 5/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  8/8 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    
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นางสา เน รั  สัง งาม             าย 53 ปี 
กรรมการ / ผ  าน ยการ า ส ่ าย ัญ ี-การเงน รการ- คคล           สัญ า  ทย 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาโท 
• สาขารฐัประศาสนศาสตร ์(รป.ม.) มหาวทิยาลยัปทมุธานี 
ปรญิญาตร ี
• สาขา การบญัชี มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
การ รม ลักส รกรรมการ 
•    หลกัสตูร “ภมูพิลงัแผ่นดนิ” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5/2562 
     จดัโดยจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ภพผ.5) 
•  หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ 10/2561 
    จดัโดยสมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอมส.10) 
•  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและก หมายมหาชน 
รุน่ท่ี 17/2560 จดัโดยศนูยบ์รกิารวิชาการสถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.17) 

•  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” รุน่ท่ี 10/2560 
    จดัโดยมลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม (นมธ.10) 
•  หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ท่ี 3/2559  จดั
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

•  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 204/2558 
    จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
•  หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ 104/2556 
    จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
•  ใบรบัรองผูช้  านาญการศลุกากร รุน่ 10/2/2554  จดัโดยกรมศลุกากร 
 าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท / กรรมการ สระ 

•   6  ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2556) 
ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท/กรรมการ สระ 
•   4 กมุภาพนัธ ์2556 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี –  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม 4,110,000   หุน้          0.905% 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    
 

ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    
ประส การ การท างาน 
2556 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์ 
 กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุส ่ ายบญัชี-การเงิน/ธุรการ-

บคุคล 
2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
   กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   กรรมการ 
2559 – 2562 บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
   กรรมการ 
การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท       5/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง         4/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร       8/8 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม  
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได้
กระท าโดยทจุรติ
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นางสา พรทพย  แ ่ลม            าย 37 ปี 
กรรมการ / ผ  าน ยการ า ส ่ ายสายงาน          สัญ า  ทย 
พัฒนา รก ่างประเท   

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาตร ี
• สาขา ศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 
การ รม ลักส รกรรมการ 
•  Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ 104/2556 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
  าน นปีทีเ่ปนกรรมการ ร ัท / กรรมการ สระ 
•  5  ปี ( เขา้ด  ารงต าแหน่ง ปี 2557) 
 ันที่ รั การแ ่ง ังเปนกรรมการ ร ัท/กรรมการ สระ 
•  13 สงิหาคม 2557 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร   
- ไม่มี -  
การถือหุน้ในบรษัิท (ของตน/ คูส่มรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) (%) 
นางสาวพรทพิย ์ แซล่ิม้ 4,000,000   หุน้          0.881% 
 ด  ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง/ แข่งขนั/  
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษัิท 
-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งในบรษัิทท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มี-    

ประส การ การท างาน 
2557 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์ 
 กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุส ่ ายสายงานพั นา

ธุรกิจตา่งประเทศ 
2556 – 2557 บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์
  ผูจ้ดัการ ่ ายการตลาด 

2550 – 2556 บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์
จ ากดั  

   ผูจ้ดัการ ่ ายการตลาด 
2548 – 2550 บรษัิท เอ็นซแีอล เอเจนซี่ จ  ากดั 
   ่ ายการตลาด 
การเ าร่ มประ ม นปี 2562 
•  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  6/6 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 5/5 ครัง้ 
•  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  8/8 ครัง้ 
ลักเก การสรร ากรรมการ 

•   ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ค สม ั ง าม 
•   ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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Mr. Marc Cheng Chee Ooi          อายุ 46 ปี 
ผู้อ านวยการอาวุ ส ่ าย          สัญชาติ สิงค ปร์ 
สายงานพัฒนา ุรกิจต่างประเทศ   

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
Hi School  
Deyi Secondary School ( In Singapore) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ 
  ผู้อ านวยการอาวโุส ่ ายพั นาธุรกิจตา่งประเทศ 

2561 – ปัจจบุนั Qingdao National Container Line Co., Ltd. 
กรรมการ 

2561 – ปัจจบุนั LG Container Line Pte. Ltd. 
กรรมการ 

2560 – ปัจจบุนั PT. NCL Inter Logistik Indonesia 
  กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
   Current CEO / Director 
2553 –  2556 Diamond International Consolidators(S) Pte Ltd 
   ผู้จดัการทัว่ไป 
2548 – 2552 Soonest Express (S) Pte Ltd 

ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้
กระท าโดยทจุริต 
  

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2547 – 2548 Quanterm Fright (S) Pte Ltd 
่ ายขาย 
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นางสาวดวงสมร  ศุ ศักดิสุทศัน์         อายุ 40 ปี 
ผู้อ านวยการ ่ ายบัญชี          สัญชาติ ไทย 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี  
•  สาขา สอบบญัชี มหาวิทยาลยัราชมงคล กรุงเทพ 
•  สาขา นิตศิาสตร์บณั ิต จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ 
   ผู้อ านวยการ ่ ายบญัชี 
2560 – ปัจจบุนั บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 

กรรมการ 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้
กระท าโดยทจุริต 
 
 

  .  
 

 
 

2560 – 2562 บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั 
กรรมการ 

2559 – 2562 บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
กรรมการ 

2551 – 2556 บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์  
   ผู้จดัการแผนกการเงินและบญัชี 
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นางสา ร่ง ร  งก กนก          าย 43 ปี 
เล านการ ร ัท           สัญ า  ทย 
 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาตร ี  
•  สาขา บรหิารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัหวัเ ียวเ ลมิพระเกียรต ิ
 
ผ่านการ รม ลักส ร 
•  Company Secretary Program CSP รุน่ 60/2014 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

•  Advances for Corporate Secretaries รุน่ 2/2560 
    สมาคมจดทะเบียนไทย 
•  Certificate in Investor Relations 2017 รุน่ท่ี 1/2017  
    สมาคมจดทะเบียนไทย 
•  Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS รุน่ท่ี 30  
    สมาคมจดทะเบียนไทย 
•  หลกัสตูรพืน้ฐานก หมายและก เกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับรษัิทจด  
    ทะเบียน รุน่ท่ี 12  สมาคมจดทะเบียนไทย 
•  อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)  
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
•  หลกัสตูรของศนูยพ์ั นาความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (SR Center)     
    ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 
ประส การ การท างาน 
2561 – ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์ 
 เลขานกุารบรษัิท และผูจ้ดัการแผนกนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์
2559 – 2561 บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสตกิส ์ 
   ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
2557 – 2559 บมจ. เจเอสพี พรอพเพอรตี์ ้ 
   ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 
2555 – 2557 บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี  
   ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท 
 

ค สม ั ง าม 
ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญา ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ได้
กระท าโดยทจุรติ 

 
 

 
รั การแ ่ง งัเม่  8 พ กายน 2561 
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ประ ั ั นางาน ร ส าย นและ ั นางานก ากั แลการป ั งาน ง ร ัท 
  
นางสา รร า เมล งนนท           าย 56 ปี 
กรรมการผ ั การ ร ัท แ ค-พลัส ค น ัลแ นท  ากั         สัญ า  ทย 

 
ค ฒทางการ ก า 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต  
• จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี 2537 
   ประกาศนียบตัรสอบบญัชี  
• มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2534 
  ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต  
• จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี 2533 
   มธัยม 
• โรงเรียนราชินี ปี 2529 
 
ผ่านการ รม ลักส ร 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for  Corporate 
Leader (RCL5/2559) 

  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
•  การอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทจุรติ จดัโดย
สภาวิชาชีพบญัชี 

•  การอบรมเชิงป ิบตักิาร (Workshop) COSO2013  กรอบแนวทางระบบ
การควบคมุภายในใหม่ลา่สดุ รุน่ท่ี3/2556  จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

•  การอบรมเชิงป ิบตักิาร (Workshop) วธีิการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี3/2555  จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

•  การอบรมเชิงป ิบตักิาร (Workshop) การประเมินการควบคมุภายใน
แบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงาน (ธนัวาคม 2554) 

•  หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุน่ท่ี   
42/2556  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย(IOD)           

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program – DAP รุน่ท่ี 
99/2555 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)    

   •  หลกัสตูรผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4170 
 
ผลงาน านการ ร ส าย น 
• บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

• บรษัิท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ อรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท อรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท ที.เอ็ม.ซี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท ยเูรกา ดีไซน ์จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
• บรษัิท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
 
ร ัท(ม า น) น่  

•  บรษัิท อรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
•  บรษัิท สามมิตรมอเตอรส์แมนแู คเจอรงิ จ ากดั (มหาชน) 
•  บรษัิท สยาม อมาโก ้โ ลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) 
•  บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
•  บรษัิท สยามเวลเนสกรุป จ ากดั (มหาชน) 
 
ประส การ การท างาน 
ปี 2537 – ปัจจบุนั บรษัิท แอค-พลสั  คอนซลัแตนท ์จ ากดั  

กรรมการผูจ้ดัการดา้นตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคมุภายในตรวจสอบบญัชีบรกิารดา้นท่ีปรกึษา งาน
ตรวจสอบ เพ่ือ Due Diligence  

2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2561 – ปัจจบุนั บรษัิท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
  กรรมการ 
2559 – 2561 บรษัิท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการบรษัิท 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร ในบริษัทและบริษัทย่อย

1 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

136,307,274 (6,240,300) 130,066,974 19,472,467

30,952,100 47,900 31,000,000 4,421,728

4,000,000 - 4,000,000 585,741

4,110,000 - 4,110,000 587,142

4,000,000 - 4,000,000 571,428

• NCL International Logistics USA Inc.
• Qingdao National Container Line Co., Ltd. 
• Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.
• LG Container Line Pte. Ltd.   

• NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited
• PT. NCL Inter Logistik Indonesia
• NCL International Logistics Private Limited   

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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1 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 1 - 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.

136,307,274 (6,240,300) 130,066,974 19,472,467

30,952,100 47,900 31,000,000 4,421,728

4,000,000 - 4,000,000 585,741

4,110,000 - 4,110,000 587,142

4,000,000 - 4,000,000 571,428

• NCL International Logistics USA Inc.
• Qingdao National Container Line Co., Ltd. 
• Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.
• LG Container Line Pte. Ltd.   

• NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited
• PT. NCL Inter Logistik Indonesia
• NCL International Logistics Private Limited   
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โครงสร้างการจดัการ 

  
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  5 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารของบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงอยูใ่นกรอบของจรยิธรรมธุรกิจ และค านงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย อีกทัง้จดัให้
มีระบบบญัชี และรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือ 
 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) ดังนี ้
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คณ กรรมการบริษัท 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 8 คน ดงันี ้ 
       ่อ – สก  า หนง ร ทกรรมการ วันที่ ข้ารับ า หนง 

1. พล อ  พอพล           มณีรนิทร ์  กรรมการ 
ประธานกรรมการบรษัิท 

กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2560* 
12 พ ศจิกายน 2560** 

 นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ 4 กมุ าพนัธ ์2556 

 นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ 
 
 

15 พ ษ าคม 2558 

4  นางสาว 
ชญัญาพทัธ ์

วิพฒันา 2 
นนัทกลุ 
 

กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ 1 มีนาคม 2562 

5  นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการที่เปนผูบ้รหิาร 
กรรมการที่มีอ  านาจลงนาม 

4 กมุ าพนัธ ์2556 

6  นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการที่เปนผูบ้รหิาร 
กรรมการที่มีอ  านาจลงนาม 

4 กมุ าพนัธ ์2556 

7  นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการที่เปนผูบ้รหิาร 
กรรมการที่มีอ  านาจลงนาม 

4 กมุ าพนัธ ์2556 

8   นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการที่เปนผูบ้รหิาร 
กรรมการที่มีอ  านาจลงนาม 

13 สิงหาคม 2557 

โดยมีนางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท และเลขานกุารบรษัิท1 
หมายเหต ุ:  * วนัที่รบัต  าแหน่งเปนกรรมการ   วนัที่รบัต  าแหน่งเปนประธานกรรมการ 
                    ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวนัที่ 11 พ ศจิกายน 2562 มีมติแตง่ตัง้ พลเอกพอพล มณีรนิทร ์เปนประธานกรรมการ
บรษัิท แทน นายกร ทพัพะรงัสี ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 9 ตลุาคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 12 พ ศจิกายน 2562 เปนตน้ไป 

           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุม าพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เปน
กรรมการบรษัิท แทน นางนาร ีบญุธีรวร ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตน้ไป          
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กรรมการ ้มีอานาจ งนาม ก ันบริษัท 

กรรมการท่ีมีอ  านาจลงนามผกูผนับรษัิท ไดแ้ก่ นายกิตติ พวัถาวรสกลุ นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต นางสาวเนติรดั สงัขง์าม 
และนางสาวพรทิพย ์แซล่ิม้   กรรมการสองในสีค่นลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

คณ กรรมการ รวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนา้ที่
รบัผิดชอบในการสอบทานคณุ าพและความนา่เช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุ ายใน ตลอดจนกระบวนการ
รายงานทางการเงินของบรษัิท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ดงันี ้
           ่อ – สก  า หนง 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิตรมณี สวุรรณพลู1 กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ1, 2 กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
หมายเหต ุ 1 กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่  27 กุม าพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล                               
เปนกรรมการตรวจสอบ แทน นางนาร ีบญุธีรวร ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตน้ไป 

คณ กรรมการบริหารความ สี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีจ านวน  7  คน ดงันี ้
             ่อ – สก  า หนง 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2. นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 1 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
4. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
5. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
6. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
7. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยมีนางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
หมายเหตุ  1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุม าพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล                    
เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางนารี บุญธีรวร ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 
เปนตน้ไป 
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คณ กรรมการสรรหา กาหนดคา อบ ทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีจ านวน  4  คน ดงันี ้  
           ่อ – สก  า หนง 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 1 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

โดยมีนางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหตุ  1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุม าพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล                    
เปนกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน นางนารี บุญธีรวร ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 
2562 เปนตน้ไป 

คณ กรรมการกากับด กจิการทีด่1ี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจ านวน  3  คน ดงันี ้  
           ่อ – สก  า หนง 

1. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการก ากบัดกิูจการที่ด ี
2. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
3. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยมีนางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
หมายเหต ุ 1 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 27 กุม าพนัธ ์2563 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ  านวน 3 คน 
โดยเปนกรรมการอิสระทัง้หมด 

คณ กรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย   
           ่อ – สก  า หนง 

1. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก  ท าหนา้ที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
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ราย อียดการ ร มของคณ กรรมการ น ี 2562 มีดังนี้ 
 จานวนที่รวม ร ม / จานวน ร มทัง้หมด 

่อ - สก  คณะกรรมการ
บรษัิท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

1. นายกร            ทพัพะรงัสี  5/6 - - - - 
2. นายพอพล มณีรนิทร ์ 5/6 4/4 4/5 2/2 - 
3. นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 6/6 4/4 5/5 2/2 - 
4. นางจิตรมณี    สวุรรณพลู 6/6 4/4 5/5 2/2 - 
5. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ  5/6 3/4 4/5 1/2 - 
6. นายกิตติ        พวัถาวรสกลุ 5/6 - 5/5 - 8/8 
7. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต 6/6 - 5/5 - 8/8 
8. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม 5/6 - 4/5 2/2 8/8 
9. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ 6/6 - 5/5 - 8/8 
หมายเหต ุ  นายกร ทพัพะรงัสี ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 9 ตลุาคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 12 พ ศจิกายน 2562 เปนตน้ไป 

             นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ไดร้ับการแต่งตัง้ เปนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุม าพันธ์ 2562 และมีผลตัง้แต่วนัที่                   
1 มีนาคม 2562 เปนตน้ไป          

้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษัิท มีจ านวน 5 คน ดงันี ้
่อ – สก  า หนง 

1. นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
2. นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารบรหิารและ 

จดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร (FF) 
3. นางสาวเนติรดั  สงัขง์าม ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงินและธุรการบคุคล  
4. นางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่และ 

กระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ (NVOCC) 
5.  Mr.Marc   Cheng Chee Ooi ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายสายงานพฒันาธุรกิจ 

ขานการบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 8 พ ศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแตง่ตัง้นางสาว
รุง่อรุณ บงกชกนก ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบรษัิท โดยคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมเปนผูด้  ารงต าแหนง่เปนเลขานกุารบรษัิท ซึง่
มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิท เขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของเลขานกุารบริษัท มีความรูค้วามเขา้ใจดา้นก หมาย ก ระเบียบ
ของส านกังาน กลต  และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเปนผูม้ีความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการและขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี 
โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ ศ 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม บบัที่ 4  พ ศ  
2551 และด าเนินการอื่น  ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   
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คา อบ ทนกรรมการ ้บริหาร 

 คา อบ ทนกรรมการบริษัท 

บรษัิทไดพ้ิจารณาแนวทางในการก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของคณะกรรมการอยา่งเปนธรรม และสมเหตสุมผล 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการตา่ง  รวมถึงใหม้ีความสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษัท และ าระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญของผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนการจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการต่อครัง้ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

า หนง คา อบ ทน บาท คน/ ครัง้) 
ประธานกรรมการ 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 

    กรรมการตรวจสอบ 10,000 
    กรรมการ 20,000 

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเ พาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งและ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

 
สาหรับงวด ี 2562 บริษัทมีการจายคา อบ ทน ห้ กกรรมการดังนี ้

 
 

คา อบ ทนกรรมการ บาท  

  กรรมการบริษัท กรรมการ รวจสอบ คาบา หนจ  รวม 
 นายกร ทพัพะรงัสี 1 300,000 - - 300,000 
 นายพงศพ์นัธ ์ คงก าเหนิด 120,000 80,000 78,750 278,750 

3  นางจิตรมณี สวุรรณพลู 120,000 40,000 78,750 238,750 
4  พล อ พอพล มณีรนิทร ์ 100,000 40,000 78,750 218,750 
5  นางสาวชญัญาพทัธ ์ วพิฒันานนัทกลุ3 100,000 30,000 78,750 208,750 
6  นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ 100,000 - 78,750 178,750 
7  นายวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต 120,000 - 78,750 198,750 
8  นางสาวเนตริดั สงัขง์าม 100,000 - 78,750 178,750 
9 นางสาวพรทพิย ์       แซล่ิม้ 120,000 - 78,750 198,750 
    รวม  1,180,000 190,000 630,000 2,000,000 

  หมายเหต ุ : 1 นายกร ทพัพะรงัสี ไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการทัง้ในการประชมุกรรมการบรษัิทและประชมุผูถื้อหุน้ 
      2 คา่บ  าเหนจกรรมการค านวณจากคา่ตอบแทนสว่นที่เหลือจากเบีย้ประชมุทัง้ปีแลว้ ทัง้นีต้อ้งไมเ่กินกวา่คา่ตอบแทนกรรมการที่    
        ไดร้บัการอนมุตัิ 

   3  ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กมุ าพนัธ ์2562 มีมติแตง่ตัง้นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ เปน
กรรมการบรษัิท แทน นางนาร ีบญุธีรวร ที่ไดล้าออกจากต าแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2562 
เปนตน้ไป          

       

่อ – นามสก  
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 คา อบ ทน ้บริหาร  

  ผูบ้ริหารของบริษัทไดร้บัคา่ตอบแทนเปนรายเดือน และโบนสั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 
2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการที่เปนผูบ้ริหารของบริษัท และ ผูบ้ริหารของบริษัท สี่รายแรกต่อจาก
กรรมการบรษัิท ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้  20.36 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา อบ ทน คา อบ ทนรวม ( ้านบาท/ ี ) 
คา่ตอบแทนที่เปนตวัเงิน 
 

-  เงินเดือน โบนสั  
- คา่ตอบแทนอ่ืน  เชน่ คา่ประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ, คา่เบีย้ประชมุ  เงินชดเชย
ตามก หมาย และคา่คอมมิชชั่น เปนตน้ 

 

15.47 

4.89 

คา่ตอบแทนที่ไมเ่ปนตวัเงิน ไมมี่ 

  
 คา อบ ทนอ่น  

  - ไมม่ี – 

บคค ากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 154 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 67.24 ลา้นบาท ซึง่ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั คา่คอมมิชชั่น คา่ประกนัสงัคม และ
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เปนตน้ โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามฝ่ายดงันี  ้

สายงาน จานวน นักงาน คน  
แผนกใหบ้รกิารบรหิารและจดัการขนสง่และพิธีการศลุกากร FF) 71 
แผนกใหบ้รกิารขนสง่และกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ(NVOCC) 32 
แผนกการเงินและบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอ่ืน  51 

รวม 154 
  

กองทนสารอง ีย้ง ี  

บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 กบั บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย 
จ ากดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษัิทในระยะยาว 

คา อบ ทนอน่  

นอกจากผลตอบแทนที่เปนเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีบรษัิทจ่ายใหก้บัพนกังานของบรษัิทแลว้ 
บรษัิทยงัมีการจ่ายสวสัดิการอื่น  เพิ่มเตมิใหก้บัพนกังานของบรษัิทดงันี ้

 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)74 75

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิการดา้นการชว่ยเหลอื 

- สวสัดิการดา้นเครือ่งแบบพนกังาน 

- สวสัดิการคา่พาหนะ  คา่ที่พกั  คา่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิการดา้นกิจกรรม 

- สวสัดิการวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

- สวสัดิการดา้นการลา 

การ ี่ยน งจานวน นักงานอยางมีนัยสาคั นร ย  3 ี  ที่ านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีพนกังานทัง้สิน้ 148 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีพนกังานทัง้สิน้ 145 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีพนกังานทัง้สิน้ 154 คน 

ข้อ ิ าทด้าน รงงานที่สาคั นร ย  3 ี  ที่ านมา 

- ไมม่ี –  

นโยบายการ ั นาบค ากร 
  บริษัทมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ ทศันคติ 
และเพิ่มประสิทธิ าพในการปฏิบัติงานต่าง   รองรบัการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทไดจ้ัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีทัง้ ายในและ ายนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงานตามความรบัผิดชอบของพนกังานแต่คน  ซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อการพฒันางานโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2562 บริษัทไดม้ีผูบ้ริหารและพนกังาน รว่มอบรมกบัหน่วยงาน
ายนอกทัง้สิน้ 36 หวัขอ้ และไดจ้ดัใหม้ีการอบรม ายในทัง้สิน้ 6 หวัขอ้ ดงันี ้

 
หลกัสตูรอบรม-สมัมนา ายนอก มีดงันี ้
ส าหรบัผูบ้รหิาร 
1. หลกัสตูร มูิพลงัแผน่ดิน ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 
2. หลกัสตูรอบรม Chief Transformation Officer: CTO Course     
3. หลกัสตูรประกาศนียบตัรโลจิสติกส ์ส  าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง รุน่ท่ี 12 (LQSP PLUS 2019) 
4. หวัขอ้สญัญาเช่าตอ่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
5. หลกัสตูรเจาะประเดนปัญหา การหกั าษี ณ ท่ีจ่าย 
6. หลกัสตูรประเดนปัญหา การบนัทกึบญัชี ท่ี16 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
7. หวัขอ้การเสรมิสรา้งประสทิธิ าพในการท างานรว่มกนัระหวา่งฝ่ายก หมาย ายในบรษัิท (In-house lawyer) และที่

ปรกึษาก มาย ายนอก Law firm) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
8. หวัขอ้การทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงิน ายในไตรมาส 
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ส าหรบัพนกังาน 
1. หลกัสตูรการใชง้านระบบ Issuer Portal ใน ังกช์นังานใหม ่Documentary Request 
2. หลกัสตูรติวเขม้ใหเ้ตมรอ้ย เพื่อ AGM Checklist 2562 
3. หวัขอ้ CS&IR Networking "การเตรยีมความพรอ้มในการจดัประชมุ AGM ปี 2562 ส าหรบับรษัิทจดทะเบียนเขา้ใหม่  
4. หลกัสตูรการปรบัปรุงระบบการจดัท ารายงานการกระจายการถือหุน้ รายงาน Free Float) 
5. หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจ าปี 2562 รุน่ที่ 5 (Beginner ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยเขา้รว่ม

การประเมินความยั่งยืนของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
6. หัวข้อสิทธิมนุษยชน  ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืนฯ 

UNGPs) 
7. หลกัสตูรการเสริมสรา้งประสิทธิ าพในการท างานรว่มกันระหว่างฝ่ายก หมาย ายในบริษัท In-house lawyer) 

และที่ปรกึษาก หมาย ายนอก Law firm) 
8. หลกัสตูรการรายงานขอ้มลูการปลอ่ยกาซเรอืนกระจก รุน่ท่ี 2 
9. Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation 
10. หวัขอ้ Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session "How to Get Started With ESG Reporting" 
11. หลกัสตูรการใชร้ะบบ SET Link –รอบที ่7 
12. หลกัสตูรโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) 
13. หลกัสตูรการใชร้ะบบ SETPortal 
14. หลกัสตูร IT Future for Capital Market 1/2562 “Integration Evolution : วิวฒันาการผสานตอ่ยอด    
15. หลกัสตูร Automation is the Future of Work by INETMS ครัง้ที่ 2 
16. หลกัสตูร Tech Dynamics: Digital Landscape for Finance and Accounting   
17. หลกัสตูร IT Future for Capital Market ครัง้ที่ 2/2562 
18. หลกัสตูรประเดนปัญหา การบนัทกึบญัชี บบัที1่6 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
19. หวัขอ้เตรยีมความพรอ้มในการปิดบญัชีช่วงสิน้ปี 
20. หลกัสตูรสรุปประเดนความผิดพลาดที่ส  าคญัส าหรบัผูท้  าบญัชี  
21. หวัขอ้ความแตกตา่งชั่วคราว ที่ใชบ้นัทกึบญัชี าษีเงินไดร้อตดั TAS12   รวมถึง update มาตร านบญัชี PAEs และ 

NPAEs 
22. หวัขอ้รบัมือก หมาย Transfer pricing 
23. หวัขอ้สญัญาเช่าตอ่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
24. หวัขอ้เจาะก หมาย Transfer Pricing 2562 
25. หวัขอ้Update ก หมาย าษีอากร 2562 พรอ้มประเดนการตรวจสอบ าษียอ้นหลงั 
26. หลกัสตูรการวางแผน าษีส าหรบันิติบคุคล 
27. หลกัสตูรสรุปความเขา้ใจและประเดนหลกั TFRS for NPAEs ทัง้หมด รุน่ท่ี 8/62 
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หลกัสตูรอบรม ายในมีดงันี ้ 
1. หลกัสตูรการพฒันาความคิดสรา้งสรรคก์บัการสรา้งนวตักรรม 
2. หวัขอ้การใชง้าน Microsoft Office 365  
3. หวัขอ้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) 
4. หวัขอ้Code of Conduct – จรรยาบรรณธุรกิจ, ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัย ์
5. หวัขอ้การตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชั่น  
6. หวัขอ้การพฒันาชมุชนและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

สรุปจ านวนชั่วโมงการอบรมพนกังานประจ าปี 2562 
 

ร ดับ จานวน ั่วโมงการ กอบรม ี่ย อคน 

ผูบ้รหิาร 60 

พนกังาน 20 
 
ทัง้นีส้  าหรบัหลกัสตูรการอบรม ายนอก บรษัิทไดส้นบัสนนุใหพ้นกังานและผูบ้รหิาร เขา้รว่มอบรมหลกัสตูรที่เหมาะสมและ

เปนประโยชนต์อ่การพฒันาศกัย าพในการท างานที่จดัขึน้โดยสถาบนัต่าง  และการอบรม ายในเพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุ
ท่านไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจพืน้ านเก่ียวกับองคก์ร นโยบาย าพรวมขององคก์ร เพื่อรบัทราบและปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งร่วมกัน 
รวมถึง การพฒันาดา้นอื่น  ที่เก่ียวขอ้ง 
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การก ากับดแูลกจิการ 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี ซึ่งมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท  ำใหบ้ริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำรของบริษัทใหม้ีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นแก่ผูถื้อหุน้        
ผูล้งทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและสง่เสรมิใหเ้กิดควำมยั่งยืนของบรษัิทฯ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก ำหนดใหม้ีนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงป ิบติั อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูผ้ลกัดนัและก ำกบัให้
เกิดกำรน ำไปใชป้ ิบตัิในกระบวนกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน ไดป้ ิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั และ
ยึดถือป ิบตัิตัง้แต่ปี 2557 และไดท้ ำกำรเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อผูถื้อหุ้น นกัลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัทรำบ  

บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุปี หรอือยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 
ไดม้ีกำรทบทวนผ่ำนที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 ไดพ้ิจำรณำทบทวนคูม่ือนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและขอ้พงึป ิบตัิตำ่ง ๆ ใหค้ลอบคมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สทิธิของผูถื้อหุน้  
2. กำรป ิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 
3. กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ดงันัน้กรรมกำรบรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนยึด
เป็นแนวทำงในกำรป ิบตัิงำนดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และ พนกังำนทกุคน จะป ิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมมุง่มั่น ทุม่เท และรบัผิดชอบอยำ่งเต็ม
ควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและยึดมั่นในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจของบรษัิท มำเป็นแนวทำงในกำรป ิบตัิงำน 

2) คณะกรรมกำรบรษัิท มีบทบำทส ำคญัรว่มกบัผูบ้รหิำรในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์นโยบำย และเปำ้หมำยธุรกิจ
ของบรษัิท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม 

3) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งป ิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ 
และ ถกูตอ้งตำมก หมำย ขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 
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4) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยป ิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ ่ ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนั พรอ้มทัง้ดแูลสอดสอ่ง ควบคมุ และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรป ิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ยุติธรรม 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

6) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำระบบบญัชี
และรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งและเช่ือถือได ้

7) ป ิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม สง่เสริมและปลูกจิตส ำนึกใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบักำรพั นำ
ศกัยภำพของบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง 

8) ด ำเนินกำรใหม้ีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส  ำคญั ทัง้ในเรือ่งกำรเงิน และเรือ่งที่ไมใ่ช่เรื่องกำรเงิน อยำ่งถกูตอ้ง เพียงพอ 
เช่ือถือได ้และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุน และผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัท ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ
และเทำ่เทียมกนั อยำ่งเหมำะสมและทั่วถึง 

9) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง 
10) ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และน ำไปสู่กำร

พั นำอยำ่งยั่งยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงป ิบตัิ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัท 
รวมถึงบริษัทย่อยยดึถือเป็นแนวทำงในกำรป ิบตัิงำน โดยเพิ่มเติมเรื่องกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำร ่ ำ ืน หรือ
กำรไม่ป ิบตัิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจง้เบำะแส ใหข้อ้มลู และมำตรกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมต่อ ผูใ้หข้อ้มลู ผูร้ำยงำน ผู้
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนขอ้มลูดงักลำ่ว  

จริย รร รกจิ 

 บริษัทส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ป ิบตัิงำนและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อย่ำง
โปรง่ใส ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมก หมำย ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม จึงไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร ใหเ้ป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรป ิบตัิงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำนทุกคนใน
องคก์ร และป ิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง โดยไดม้ีกำรเผยแพร ่“นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อใหบ้คุคลภำยนอกไดร้บัทรำบ และ มีกำรอบรม 
และสือ่สำรภำยในองคก์ร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำนของบรษัิท รบัทรำบเพื่อน ำไปป ิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

ด  1 : ิ ิ ู น 

บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุน้  
โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยท ำหนำ้ที่ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรม 
รวมถึงสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือตำ่งประเทศ 
ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยย่อย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนั ไดแ้ก่  กำรซือ้ขำยหรอืกำรโอนหุน้  กำรมีสว่นแบ่งในก ำไร
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ของบริษัท  กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ  กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำร
ก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ กำรลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ 

1) ก ำหนดใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่สิน้รอบบญัชีของบรษัิท
และหำกมีควำมจ ำเป็นเรง่ดว่นที่จะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผู้
ถือหุน้ซึง่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถเรยีกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

2) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท
ลว่งหนำ้ โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอได้อย่ำงนอ้ย 30 วนั บริษัทไดจ้ดัท ำหลกัเกณ ก์ำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรือ่ง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณ แ์ละวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
เสนอตำมหลกัเกณ ด์งักลำ่วไดต้ัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกำยน – 28 ธนัวำคม 2561 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำก วำ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

3)  จัดท ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน พรอ้มทั้ง
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มลูส ำคญัและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ พรอ้มควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบ นัทะทกุแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก  
แบบ ข  และแบบ ค  ตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และระบวุิธีกำรมอบ นัทะใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ระบ ุวนั เวลำ สถำนท่ี 
และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รำยละเอียดของเอกสำรที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำมำแสดงใน
วนัประชมุเพื่อรกัษำสทิธิในกำรเขำ้ประชมุโดยจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนั และกรณีมีรำยกำรไดม้ำ จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน หรือรำยกำรเก่ียวโยง หรือขอ
เพิกถอนหลกัทรพัย ์กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ต่อกรรมกำรและพนกังำน กำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั เพิ่มทนุ หรอืลดทนุ ตอ้งสง่จดหมำยเชิญใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชมุที่เก่ียวขอ้งอยำ่ง
ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งประกำศลงใน
หนงัสอืพิมพ์ บบัภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วนั ติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 3 วนั นอกจำกนี ้บรษัิทก ำหนดใหเ้ผยแพร่
หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี บบัสมบรูณ ์พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุบนเว็บไซต ์โดยที่ บบั
ภำษำไทย เผยแพรล่ว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และ บบัภำษำองักฤษ เผยแพรล่ว่งหน้ำก่อนวนั
ประชมุเป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้รบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเพ่ือเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเป็นกำรลว่งหนำ้ส ำหรบัใหผู้ถื้อหุน้
เตรียมตวัมำเขำ้รว่มประชุมก่อนไดร้บัเอกสำรกำรประชุมดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทก ำหนดใหม้ีกำรแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ วำ่บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุบนเว็ปไซตข์องบรษัิทดว้ย 
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4) ในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุจะมีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในกรณีจ ำเป็นรบีดว่นเพื่อรกัษำสทิธิหรือประโยชนข์องผู้
ถือหุน้และจะสง่หนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวำระกำรประชมุผู้
ถือหุน้ลว่งหนำ้ก่อนจดัสง่เอกสำร 

5) เพิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบขอ้มลูและขำ่วสำรของผูถื้อหุน้ผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิท โดยแสดงขอ้มลูและขำ่วสำรตำ่ง ๆ 
ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยเ พำะหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวนัประชุมลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
ดำวโหลดขอ้มูลวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อย่ำง
เพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปเอกสำรจรงิจำกบรษัิท  

6) บริษัทไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมีสิทธิเขำ้
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และ วิสำมญัผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

7) หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบ ันทะใหก้รรมกำรอิสระหรือบคุคล   
ใด ๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ ันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจดัส่งไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม  ผูร้บั
มอบ นัทะที่ถกูตอ้งตำมก หมำย ย่อมมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทกุประกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้
ท ำกำรเสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระในหนงัสือมอบ ันทะของบริษัท เพื่อเป็นทำงเลือกของผูถื้อหุน้ใหม้ีโอกำสเลือก
มอบ นัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึง่อีกดว้ย 

8) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกบัก เกณ ท์ี่ ใชใ้นกำรประชุม รวมถึง
วิธีกำรใชส้ิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค  ำถำมตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ 
ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำรประชมุจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมในท่ี
ประชมุอยำ่งอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร เลขำนกุำรบรษัิท และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุดว้ย 

9) กำรด ำเนินกำรนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจดัใหม้ีบคุลำกรภำยนอกที่เป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบั หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงใน
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น อำทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำก หมำยจำกภำยนอก หรือผู้ถือหุน้
อำสำสมคัร หรือที่ไดร้บักำรคดัเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชุม เป็นตน้ พรอ้มเปิดเผยใหท้ี่ประชุมทรำบและบนัทึกไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุ 

10) ใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ท่ีมำรว่มประชมุสำมญัประชมุผูถื้อหุน้หรอืกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ภำยหลงัเริม่กำรประชมุแลว้ มีสทิธิ
ออกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำและยงัไมไ่ดล้งมติ 

11) บริษัทไดร้ะบุกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผูถื้อหุน้ และในกำร
ประชมุดงักลำ่ว หำกกรรมกำรคนใดมีสว่นไดเ้สยี หรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนท่ีประชมุจะแจง้ให้
ผูเ้ขำ้รว่มประชุมทรำบก่อนพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรคนที่มีสว่นไดเ้สียนัน้จะไม่รว่มประชุมและงดออกเสียงในวำระ 
นัน้ ๆ  

12) บริษัทท ำกำรเปิดเผยมติและผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผูถื้อหุน้
ภำยในวนัประชุม หรืออย่ำงชำ้ ภำยใน 9.00 น  ของวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.nclthailand.com) ภำยในวนัเดียวกนั 

13) จดัใหม้ีกำรจดรำยงำนกำรประชมุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และบนัทกึประเด็นซกัถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญัไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี ้บริษัทจะน ำสง่รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ไปยงัตลำดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประชมุผูถื้อหุน้ และเผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วในเว็บไซตข์อง
บรษัิท 

14) สทิธิในกำรไดร้บัเงินปันผล กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบรษัิท โดยบรษัิทไดแ้จง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เหตผุลและ
ขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยหรอืงดจ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบ ทัง้ใน รำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอรม์ 
56-1(รำยละเอียดหวัขอ้ นโยบำยจ่ำยเงินปันผล) และเว็บไซตข์องบรษัิท (www.nclthailand.com)  

15) สิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร  : คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่พิจำรณำ
รูปแบบและหลกัเกณ ใ์นกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหนง่ โดยพิจำรณำจำกผูป้ระกอบกำรท่ีมีประเภทธุรกิจ 
ขนำดธุรกิจ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยที่มีมลูคำ่ตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกลเ้คียงกนับรษัิทฯ ซึง่ไดเ้สนอคำ่ตอบแทนในรูปของคำ่
เบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเป็นประจ ำทกุปี ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปรำก ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอรม์ 56-1 ในหวัขอ้ “คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร” 

16) สิทธิในกำรในควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี  : คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบญัชีที่น  ำเสนอเขำ้รบักำรแต่งตัง้อย่ำงเพียงพอ เช่น 
คณุสมบตัิ ควำมเป็นอิสระ ประสบกำรณ ์และคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ 

ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน พ ศ  2562 
เวลำ 9.30 น  ณ บำงกอกคลบั อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเม  เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุทัง้สิน้ 8 คน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ 
ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขำ้รว่มประชมุอยำ่งครบถว้น เพื่อตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไดจ้ดัท ำหนงัสอื
เชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ทัง้ บบัภำษำไทยและ บบัภำษำองักฤษมอบให ้บรษัิท ศนูยร์บั ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุน้ของบรษัิทเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบริษัทหลงัวนัประชุมภำยใน 14 วนั ส ำหรบักำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำระเบียบ
วำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร บริษัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรโดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณ ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอตำมหลักเกณ ์ดังกล่ำวได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน – 28
ธนัวำคม 2561 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำก วำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียน
เขำ้ประชุม บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีเจำ้หนำ้ที่ และ ระบบคอมพิวเตอรท์ี่เพียงพอและ
เหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมดว้ยระบบบำรโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทัง้ที่มำดว้ยตนเอง และไดร้บักำรมอบ นัทะ 
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ด   : การ ิบั ิ ู น ยา า ย กัน  

บริษัทมีกำรป ิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้รหิำ ร  
ผูถื้อหุน้คนไทย ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้วำ่คณะกรรมกำรและ
่ ำยจดักำรไดด้แูลใหก้ำรใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักับผูถื้อหุน้ทุกรำย โดยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้  โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 วนั 
บรษัิทไดจ้ดัท ำหลกัเกณ ก์ำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณ ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.nclthailand.com) ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกำยน – 28 ธนัวำคม 2561 

2) ป ิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือ
ละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัเจำ้หนำ้ที่ตอ้นรบัและใหข้อ้มลูในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่ม
ประชมุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้บรษัิทใชร้ะบบบำรโ์คด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรวดเรว็และ
ไดม้ีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรมอบ ันทะมำ โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย  นอกจำกนีบ้ริษัทไดจ้ัดให้
สถำนที่จัดกำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรบักับจ ำนวนผูถื้อหุน้ และก ำหนดสถำนที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีกำร
คมนำคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 
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3) ในกำรประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระท่ีก ำหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั และด ำเนินกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุและไม่เพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุโดยทีท่ี่ไม่ได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสศกึษำขอ้มลูประกอบระเบียบวำระอยำ่งเพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบ นัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือใหม้ีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน เขำ้รว่มประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รำยช่ือกรรมกำร
อิสระดงักลำ่วไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

5) ก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูด้แูลผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
กรรมกำรอิสระได ้โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผูพ้ิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเรื่อง หำกเป็นขอ้รอ้งเรียน 
กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและด ำเนินกำรหำวิธีแกไ้ขที่เหมำะสม หำกเป็นขอ้เสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำ
กำรพิจำรณำขอ้เสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึง่หำกกรรมกำรอิสระพิจำรณำวำ่เป็นเรือ่งที่ส  ำคญัที่มีผลตอ่ผูม้ีสว่นได้
เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
พิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

6) เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อให้ผูถื้อหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มูลข่ำวสำรส ำคัญของบริษัทที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ โดยภำยหลงัจำกกำรเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ จะน ำขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวมถึงจดัใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่ง
บรษัิทกบัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตบ์รษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมและไดร้บัขอ้มลูอยำ่งเทำ่เทียม  

7) ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร ในหนำ้ที่กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน ก ล ต  
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ ศ 2535 รวมทัง้จะแจง้ข่ำวสำรและขอ้ก ำหนด   
ต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก ล ต  และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรตำมที่ไดร้บัแจง้จำกทำง
หนว่ยงำนดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8) บริษัทก ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน 
และลกูจำ้ง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู โดยมีก ำหนดเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท หรอืน ำขอ้มลูของบรษัิทเพื่อไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตน พรอ้มทัง้แจง้ใหท้กุคนในองคก์รถือป ิบตัิ  

ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท  และนโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรก ำคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ไดพ้ิจำรณำทบทวนนโยบำยดงักล่ำว และไดม้ีมติ
อนมุตัิใหใ้ชเ้ป็น บบัปัจจบุนั ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
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นโยบายการ ูล าย น บริ ั  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและแจง้แนวทำงดงักลำ่วให้
ทกุคนในบรษัิทถือป ิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษัิท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะชน
ไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งรกัษำควำมลบั และ หรอื ขอ้มลูภำยในของ
บรษัิทยอ่ย 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและลกูจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ หรือ ขอ้มลูภำยใน
ของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ไมว่ำ่จะไดผ้ลตอบแทนหรอืไมก็่ตำม 

3. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร เก่ียวกบัหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบท
ก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ ศ  2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 
298 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ ศ  2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรพัยแ์ละรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ ศ  2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้หแ้ก่บรษัิท ใน
วนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

5. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภำวะ) ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 
ชั่วโมงภำยหลงัจำกที่ขอ้มลูภำยในของบริษัท ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ี ยวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำร
กระท ำกำร ่ ำ ืนระเบียบป ิบตัิดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษัิท  
โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทณั  ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้  

6. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท ใชข้อ้มลูภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบตอ่
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนไดล้ว่งรูม้ำในต ำแหน่งหรอื
ฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้หรอืขำยหรอืเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ 
หรือเสนอขำยซึง่หุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำม
เสยีหำยแก่บรษัิท ไมว่ำ่ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไมว่ำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ้ื่น 
หรอืน ำขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตำม 
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7. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ัดกำร ่ ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ (ก ล ต ) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก ล ต ) และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรอื
ผูบ้ริหำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำ
กำร นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยสง่ไปท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย  ์(ก ล ต )  และน ำส่งส ำเนำใหเ้ลขำนุกำรบริษัทรบัทรำบทุกครัง้ เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ัดกำร ่ ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก ล ต ) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) ตอ้งรำยงำนเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิทอยำ่งนอ้ย 
1 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรซือ้ขำยตอ่เลขำนกุำรบรษัิทเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

นโยบายการ กัน า ัดแย า ล ร โย น 

คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลกักำรท่ีวำ่กำรตดัสนิใจใด ๆ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท เท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกับรำยกำรที่พิจำรณำ  ตอ้งแจ้งใหบ้ริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธห์รอืกำรมีสว่นไดเ้สยีของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และตอ้งไมเ่ขำ้รว่มกำรพิจำรณำตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัใิน
ธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงป ิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทรำบถึงควำมสมัพนัธ ์หรอืรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับ
บริษัท ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนัน้ ใหม้ีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกับต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และดแูลใหม้ี
กำรป ิบตัิตำมหลกัเกณ ท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก ล ต ) และตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก ำหนด 

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดเ้สียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรร ำย
ดงักลำ่วไมส่ำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ ใหง้ดเวน้จำกกำรมีสว่นรว่มในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้และให้
แจง้กำรมีสว่นไดเ้สยีอยำ่งนอ้ยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

4. มีกำรจดักำรโครงสรำ้งที่ชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ ่ ำยใด ่ ำยหนึง่ และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี 
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5. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนบรษัิทตอ้งป ิบตัิตำมขอ้บงัคบับรษัิท และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท ซึง่ถือเป็นเรือ่ง
ส ำคญัที่ตอ้งยดึถือป ิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษัิทเป็นท่ีนำ่เช่ือถือและไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำยและจดัให้
มีกำรเผยแพรข่อ้มลูเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรถือป ิบตัิดว้ย 

ด  3 : บ บา ู น ด ย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่ง คู่คำ้ พนกังำน หรือ
เจำ้หนีต้่ำง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้สิ่งแวดลอ้ม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรป ิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่ำวตำมก หมำยหรือตำมขอ้ตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสิทธิ
ดงักลำ่วไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรป ิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั จึงไดก้ ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป ิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตลอดจนค ำนึงถึงชมุชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
กำรพั นำอยำ่งยั่งยืน ตอ่ตำ้นกำรทุจรติและกำรคอรร์ปัชนั ไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน 
และจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเหลำ่นัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

นโยบายแล แน า ิบั ิ ู น 

บรษัิทด ำเนินธุรกิจโดยมุง่เนน้กำรเจรญิเติบโตของบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่องในระยะยำวเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น และสม ่ำเสมอ 

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจำ้ของและป ิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้ อนัจะน ำไปสู่

ควำมเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืน 
3. มีกำรพั นำกิจกำรของบรษัิทใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อยำ่งตอ่เนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม 
4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรอือำจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ 
5. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ ์ตำมก หมำยและประกำศที่

เก่ียวขอ้งโดยไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศของบรษัิท 
6. จดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 
7. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ

เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
8. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุเป็นกำรลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
9. เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้บนนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบและศกึษำขอ้มลูก่อนกำรประชมุ 
10. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมุผูถื้อหุน้โดย วนั เวลำ สถำนท่ี และ วิธีกำรท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคในกำรเขำ้รว่มประชุม

ของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถมำรว่มประชมุดว้ยตนเองสำมำรถมอบ นัทะใหผู้อ้ื่นมำร่ วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
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11. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยำ่งรอบคอบ ดว้ยควำมมีเหตมุีผลและเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งครบถว้น 
12. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินของบริษัท เสมือนวิญ ูชนพึงรกัษำทรพัยส์ินของตนเอง ขจัดกำรแสวงหำ

ผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

นโยบายแล แน า ิบั ิ ลูก า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมั่นของลกูคำ้เป็นกญุแจส ำคญั อนัน ำไปสูค่วำมส ำเร็จของบริษัทอยำ่งยั่งยืน 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงป ิบตัิ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลติ จ ำหนำ่ยสนิคำ้ และ บรกิำร ที่ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
2. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น พั นำสินคำ้และบริกำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่ำใหแ้ก่สินคำ้และบริกำร 

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นตอ่กำรตดัสนิใจอย่ำงไม่ปิดบงั
หรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ รกัษำ
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของลกูคำ้ ไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไมส่จุรติจำกลกูคำ้ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
5. ป ิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถป ิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำแนว

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 
6. จดัใหม้ีช่องทำงกำรสือ่สำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนต่อบรษัิท และ ค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใสอ่ยำ่งเป็น

ธรรม 

นโยบายแล แน า ิบั ิ ู า 

บรษัิทจะป ิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะป ิบตัิตอ่คูค่ำ้อยำ่งไมเ่อำรดัเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้  โดยบริษัทจะป ิบตัิ
ต่อคู่คำ้ ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงตำมสญัญำที่ท ำรว่มกนัอย่ำงเครง่ครดั เพื่อพั นำควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สอง ่ ำย 

2. มีเกณ ใ์นกำรคัดเลือกลูกคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมก หมำย ป ิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว 
อนำมยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมีกำรป ิบตัิตอ่คูค่ำ้บนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพ
ซึง่กนัและกนั 

3. รกัษำควำมลบัหรอืขอ้มลูทำงสำรสนเทศของคูค่ำ้ ไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4. สรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นควำมรู ้รว่มกนัพั นำและเพิ่มคณุคำ่ใหแ้ก่สินคำ้และบรกิำร 

เพื่อกำรเจรญิเติบโตรว่มกนั  
5. ป ิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สำมำรถป ิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจำกบัคูค่ำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ 

เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 
6. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
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นโยบายแล แน า ิบั ิ ูแ  

1. บริษัทจะป ิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัเป็นธรรมและก หมำยที่ก ำหนดไว ้หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทจุริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พงึป ิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

นโยบายแล แน า ิบั ิ จา น 

1. ป ิบตัิตอ่เจำ้หนีท้กุกลุม่อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ป ิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัอยำ่งเครง่ครดั 
3. บรหิำรงำนเพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ด ี
4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและตรงเวลำ 
5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถป ิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้ีบแจง้เจำ้หนีท้รำบเป็นกำรล่วงหนำ้เพื่อรว่มกันหำแนว

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย  

นโยบายแล แน า ิบั ิ นัก าน 

บริษัทถือวำ่พนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแหง่ควำมส ำเรจ็ของบริษัท และเช่ือวำ่พนกังำนทกุคนมีสว่นรว่ม
ในกำรเติบโตของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทไดถื้อป ิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

1. ป ิบตัิตอ่พนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิศรคีวำมเป็นมนษุย ์และสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือ
สง่ผำ่นขอ้มลูหรอืควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

2. ป ิบตัิตำมก หมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั  
3. สง่เสริมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกป ิบตัิ  ไม่กีดกนัดว้ยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุ

ควำมพิกำร หรอืสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีกำร ึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรูเ้พื่อพั นำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรอยำ่งทั่วถึง 

สรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจริญกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพั นำบริษัท และรบัฟังขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 
6. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกับพนกังำนในทุกดำ้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบำย สภำพ

ปัญหำ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เช่นกำรพั นำศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรให้
ควำมส ำคญัในดำ้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

7. ก ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสมัพนัธ์ใหค้วำมรู ้เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรต่อตำ้ น     
คอรร์ปัชนั กบัพนกังำนทกุคนทรำบและป ิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 

8. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำร
ป ิบตัิงำน รวมถึงก ำหนดคำ่ตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
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9. จัดใหม้ีสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนท์ี่เหมำะสมแก่พนกังำน อำทิ นโยบำยสวสัดิกำรพนกังำนช่วยเหลือพนกังำน
กรณี 10 โรครำ้ยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีชอ่งทำงกำรสือ่สำร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบักำรท ำงำนซึง่ขอ้เสนอตำ่ง ๆ  จะไดร้บักำร
พิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุ ่ ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั  

11. สง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมกดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
12. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรป ิบตัิหนำ้ที่ รวมทัง้จดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงหลกั

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายแล แน ิบั กิาร า ย ล า การ ิน 

 บรษัิทฯ มีนโยบำยไมใ่หค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

 ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่ใหเ้ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทยอ่ย คณะกรรมกำรบรษัิทได้
มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไวใ้นระเบียบอ ำนำจอนมุตัิ
และด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นโยบายแล แน ิบั ิ กัน าย ิ ิ น ย น 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป ิบตัิต่อกนัภำยใตส้ิทธิมนษุยชน เคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสำกล เป็นจริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบคุคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นสว่นตวั กำรมีสิทธิอนัชอบธรรมตำมก หมำยและ
สิทธิมนษุยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย กำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรควรมีควำมเป็นกลำงและป ิบตัิต่อทกุคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรอื เชือ้ชำติ  

โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อย ตอ้งป ิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกันถือ
เป็นสว่นหนึง่ของวินยัในกำรท ำงำน ซึง่ตอ้งค ำนงึถึงศกัดิศรคีวำมเป็นมนษุย ์เสรภีำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล ไมก่ระท ำกำร
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ขอ้งเก่ียวกับหน่วยงำนหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  

นโยบาย ร ูล นบ ล 

บริษัทฯ ตระหนกัและเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้เพื่อก ำกบักำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม กำรใชง้ำน และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

1. ขอบเขต นโยบำย บบันีบ้งัคบัใชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดซึง่บริษัทเก็บรวบรวมมำเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเสนอ
สินคำ้และบริกำรของบริษัทใหแ้ก่บคุคลใด ๆ ทัง้นี ้ในนโยบำย บบันี ้“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั
บคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเ พำะ 

2. กำรใหค้วำมยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม น ำไปใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำก
บคุคลนัน้ ๆ เทำ่นัน้ โดยกำรใหค้วำมยินยอมนัน้สำมำรถท ำไดท้ัง้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสห์รอืเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
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อย่ำงไรก็ตำม ขอ้มลูสว่นบคุคลอำจถกูเก็บรวบรวม น ำไปใชห้รือเปิดเผยโดยไม่จ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำก
บคุคล ในสถำนกำรณด์งัตอ่ไปนี ้
2.1 เมื่อบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อกำรศกึษำ วิจยั หรอืเก็บสถิติ 
2.2 เมื่อบรษัิทมีเหตจุ ำเป็นท่ีจะปอ้งกนัภยัอนัตรำยที่อำจเกิดตอ่บุคคล บคุคลที่สำม หรอืก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่

ทรพัยส์นิของบคุคลดงักลำ่ว 
2.3 เมื่อขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ ไดถ้กูเปิดเผยตอ่สำธำรณชนแลว้ 
2.4 เมื่อบรษัิทไดด้  ำเนินกำรตำมก หมำย ก ระเบียบ หรอื ประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

3. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ได้
ระบไุวใ้นนโยบำย บบันี ้ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมก หมำย 

4. กำรใชง้ำนขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจะไมใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลนัน้ ๆ เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดนอกจำกที่ระบไุวใ้น
นโยบำย บบันี ้หรือเท่ำที่ก หมำยก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงถึงกำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนในองคก์รในกำร
จัดกำรขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว เช่น กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่จดัท ำขึน้และจะตอ้งไม่ด ำเนินกำรใหเ้กิดกำร
สูญเสีย หรือท ำลำย แต่งเติม แก้ไข กำรรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดกำรมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยอย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนีจ้ะด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องที่จะทบทวนและปรบัปรุงมำตรกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภยัของ
กำรเก็บรกัษำขอ้มลู 

5. กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทฯจะไม่ขำยหรือเผยแพรข่อ้มูลสว่นบคุคลของพนกังำนใหแ้ก่บคุคลที่สำม หรือ
องคก์รอื่นใด กำรเปิดเผยขอ้มลูจะเกิดขึน้ต่อเมื่อบคุคลนัน้ ๆ เป็นผูร้อ้งขอและใหค้วำมยินยอมใหบ้รษัิทฯด ำเนินกำร 
หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมที่ก หมำยอนญุำต หรือเป็นไปตำมที่ก หมำยก ำหนด อำทิกำรเปิดเผยขอ้มลู
ตำมค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่รฐัซึง่ก หมำยไดใ้หอ้  ำนำจไว ้ตำมค ำสั่งศำล หรอืตำมหมำยศำล 

กรณีที่บริษัทฯมีกำรพั นำและบ ำรุงรกัษำระบบงำนของบริษัทฯใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ บริษัทฯจะท ำ
ควำมตกลงไวก้บับคุคลที่สำมเพื่อใหด้  ำเนินงำน ซึง่บคุคลที่สำมนัน้จะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ไวเ้ป็นควำมลบัเช่นเดียวกนั 

6. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำตรำบเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนนโยบำย บบันีห้รอืเป็นไปตำมก หมำยและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เมื่อบรษัิทพิจำรณำเห็น
ว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลแลว้ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหมำะสมเพื่อลบ หรือท ำลำยขอ้มลูสว่น
บคุคลอยำ่งปลอดภยั 

7. กำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล บคุคลอำจขอเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง เพื่อแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัท โดยจัดท ำค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อักษรส่งมำยัง www.nclthailand.com และเพื่อ
ป้องกนักำรครอบครองขอ้มูลสว่นบุคคลอย่ำงผิดก หมำยหรือกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยบคุคลที่สำม 
บริษัทจะสอบถำมเพื่อยืนยนัตวัตนของบคุคลก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอนัน้ ๆ ได ้ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้
กลบัทกุค ำขอภำยในระยะเวลำอนัสมควร อยำ่งไรก็ตำม ในบำงสถำนกำรณ ์บรษัิทอำจป ิเสธค ำขอนัน้ เช่น กรณีที่
ขอ้มูลดงักล่ำวมีกำรอำ้งถึงบุคคลอื่นหรือไม่สำมำรถเปิดเผยได ้เนื่องดว้ยเหตผุลทำงดำ้นก หมำยหรือดำ้นควำม
ปลอดภยั 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)90 91

8. สิทธิในกำรเลือก ท่ำนมีสิทธิในกำรเลือกตดัสินใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ จะถูกเก็บรวบรวม น ำไปใช ้และถูก
เปิดเผยอย่ำงไร ซึ่งรวมถึงกำรเลือกไม่รบั (“opting out”)   กำรตัง้ค่ำควำมเป็นสว่นตวั และกำรยกเลิกกำรสมคัรรบั
อีเมลหรอืจดหมำยบำงชนิด 

9. กำรดูแลรกัษำควำมปลอดภยั บริษัทฯไดน้ ำมำตรกำรดำ้นกำรควบคมุดูแลรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศมำใชอ้ยำ่งเหมำะสม เพื่อปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคล อยำ่งไรก็ตำมถึงแมว้ำ่บรษัิทฯจะพยำยำมอยำ่งดทีี่สดุ
เพื่อปกป้องดแูลรกัษำควำมปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูบนเว็บไซดห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์แต่ไม่อำจรบัประกนัไดว้่ำ
กำรควบคมุดแูลกำรรบัและสง่ขอ้มลูบนอินเตอรเ์น็ตจะมีควำมปลอดภยั 100   หำกท่ำนพบว่ำกำรใชบ้ริกำรของ
บรษัิทฯไมม่ีควำมปลอดภยัเพียงพอ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบทนัทีโดยสง่รำยละเอียดผำ่นหนำ้เว็บไซด ์“ติดตอ่เรำ” 

นโยบายแล แน ิบั ิ กย กับ รั ย ิน า ั าแล การ ล ิดลิ ิ ิ  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงป ิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธิดงันี ้

1. บรษัิทจะตอ้งไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสนิทรพัยท์ำงปัญญำของผูอ้ื่น หรอื คูแ่ขง่ขนัทำงกำรคำ้ 
2. ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งไมแ่สวงหำควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ข่งหรอืข้อมลูจ ำเพำะของคู่แข่ง โดยวิธีกำรอนัมิ

ชอบดว้ยก หมำย หรือกำรละเมิดขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะไดจ้ำกลูกคำ้หรือบุคคลอื่น  
นอกจำกนีย้งัรวมถึงควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษัิท เช่นแผนธุรกิจ ขอ้มลูทำงเทคนิค นวตักรรมใหม ่ซึง่พนกังำนของ
บริษัท มีหนำ้ที่ตอ้งเก็บรกัษำเป็นควำมลบั โดยไม่น ำไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้
หรอืไมก็่ตำม  

3. บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ และลขิสทิธิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบำยใหพ้นกังำนใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรต์ำมท่ีบริษัท ก ำหนดและติดตัง้ให ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิถูกตอ้งตำมก หมำย และหำ้มมิใหท้ ำ
กำรติดตั้งหรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธิไม่ถูกต้องตำมก หมำย โดย ่ ำย
สำรสนเทศมีหนำ้ที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรือ่งดงักลำ่ว  

นโยบายแล แน ิบั ิ กย กับ า บแ นแล ั ดกิาร 

1. บรษัิทจดัใหม้ีกำรจำ้งงำนท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษัิทอยำ่งเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน ควำมเหมำะสม 

ประสบกำรณ์ คุณวุ ิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรป ิบติังำนของ
พนกังำนแตล่ะคน 

4. บริษัทจดัใหม้ีสวสัดิกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี ชุดฟอรม์พนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครำ้ยแรง เงินช่วยเหลือพนกังำนดำ้นตำ่ง ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงกำรพั นำ ึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 
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า การร รยน นัก าน 

 บริษัทก ำหนดช่วงทำงใหพ้นักงำนเขำ้แจ้งเรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินัยและก หมำยได ้โดยสำมำรถส่งเป็น
จดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืสง่ผำ่นทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำก
กำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผู้
รอ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

นโยบายแล แน ิบั ิ กย กับ า ล ด ัย นา ัย แล า แ ดล น  า าน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่ำพนกังำนเป็นปัจจัยที่ส  ำคญัต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของบริษัท และมุ่งมั่นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ สิง่แวดลอ้ม บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอันตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน ทัง้ดำ้นควำม
ปลอดภยั  สขุอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน ซึ่งถือเป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของพนกังำนทกุคนที่จะตอ้งใหค้วำม
รว่มมือในกำรตรวจตรำและเ ำ้ระวงัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั 

1. ป ิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนทกุ
คน 

2. ป ิบตัติิตำมขอ้ก หมำยและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  ในดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ของประเทศที่บรษัิท
เขำ้ไปท ำธุรกิจ  

3. บรษัิทสนบัสนนุใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 
4. พนักงำนทุกคนตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรพัยส์ินของบริษัทเป็นส ำคญั

ตลอดเวลำที่ป ิบตัิงำน 
5. พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ป ิบตัิงำน 
6. พนกังำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มของ

บรษัิทใหด้ีขึน้ได ้ 
7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในดำ้นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส ำนึกของ

พนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้ 
8. ส่งเสริมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับสขุอนำมยั ควำมปลอดภัยในทกุระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรป ิบตัิตำม

มำตรกำรปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มตำมก หมำยของอตุสำหกรรม 
9. ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบั จะตอ้งท ำตนใหเ้ป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจใหพ้นกังำนป ิบตัิงำนดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 
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โดยในปี 2562 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงสว่น 

หยดุงำนไม่
เกิน  วนั 

หยดุงำน
เกิน  วนั 

ไมห่ยดุงำน 

154 - - - - - - - 

นโยบายแล แน า ิบั ิ นแล ั  

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่ว่มในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกู ังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทกุระดบัอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
3. ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิท 
4. สง่เสรมิกำรอนรุกัษ์วั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. รว่มมือกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในกำรพั นำชมุชน 
6. ใหก้ำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน ์
7. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบัชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็น

ธรรม 

นโยบายแล แน า ิบั ิ ิ แ ดล  

1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมก หมำย ก ระเบียบ และนโยบำยสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. สรำ้งวั นธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนกึใหพ้นกังำนทกุระดบั เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยั่งยืน 

3. สง่เสรมิใหค้วำมรู ้และ ึกอบรมแก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบ ำบัดและฟ้ื นฟู กำร

ทดแทน กำรเ ำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยืน 
5. มีกำรคดัเลอืกคูค่ำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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นโยบายแล แน า ิบั กิาร รั ยากร ยา ร ิ ิ า  

 คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัและสง่เสรมิใหม้กีำรปลกูจิตส ำนกึในกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังำนมีจิตส ำนกึ และรว่มกนัประหยดักำรใชท้รพัยำกร พลงังำน เช่น กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใช้ลฟิตโ์ดยสำร รณรงค์
กำรใชก้ระดำษสองหนำ้ ลดกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด เปิดไฟฟำ้และแอร ์เป็นเวลำ และ ปิดแอรใ์นชว่งพกักลำงวนั 
รณรงคใ์หพ้นกังำนใชน้ ำ้อยำ่งประหยดั และมีเครือ่งท ำน ำ้ดืม่ไวบ้รกิำรพนกังำนอยำ่งเพียงพอ เพื่อลดกำรซือ้น ำ้ดืม่ที่ใชข้วด
พลำสติก 

นโยบายแล แน า ิบั ิ นการ านการ จริ รรั ัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ ่ ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรป ิบตัิตำมก หมำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั โดยไดก้ ำหนดแนว
ป ิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน” โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ ิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน 

- กำรรบัหรือใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดที่อำจสรำ้งแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควรด ำเนินกำร
อยำ่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมั่นใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำใหเ้กิดขอ้ครหำหรือท ำใหบ้รษัิทเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีง ส ำหรบัสิง่ของที่กรรมกำรบรษัิทไดร้บัจะเก็บไวใ้นส ำนกังำน หรอืแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำนในบรษัิท 

-  กำรจัดซือ้จัดหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีไดร้บั รวมทัง้ตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปรง่ใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั บริษัทจะตอ้งหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจใหร้ฐัหรือพนกังำนของรฐัด ำเนินกำรที่ไม่
ถกูตอ้งเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งกนัหรอืกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมเนียมป ิบตัติินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผูมี้อ ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ป ิบตัิตำมก  ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว ้โดยบริษัท
ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรอืกำรเลกิจำ้ง  
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 ทั้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รบัทรำบและน ำไปป ิบตัิแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 18 กรก ำคม 2556   เป็นตน้ไป 

การ น า ิกแน ร ิบั ิ า ก น ย นการ าน จริ  

 บรษัิทไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเ์พื่อเขำ้รว่มโครงกำรแนวรว่มป ิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนำรมณต์่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้ีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท หรือจำกกำรป ิบตัิงำนในองคก์ร  เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  

 บรษัิทมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปรง่ใส เป็นไปตำมก หมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้น
กำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท โดยบรษัิทตระหนกัและยดึมั่นในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยดึถือและป ิบตัิตำม 

ด  4 : การ ิ ด ย ูลแล า โ ร   

บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และไดม้ำตรฐำนตำมเกณ ท์ี่ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและขอ้มลูทั่วไปตำมหลกัเกณ ข์องส ำนกังำน ก ล ต  และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงขอ้มูลที่ส  ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้
ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัททัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยภำยหลงัจำก
บริษัทไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ และไดเ้สนอขำยหุน้ในครัง้นี ้บริษัทจะท ำกำรเผยแพรข่อ้มลูสำรสนเทศของบรษัิท
ตอ่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษัิท 

จัด  าราย าน า การ ิน 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส ำหรบังบกำรเงินของบรษัิทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีกำรเลอืกใชน้โยบำยบญัชีที่
เหมำะสมและถือป ิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชีมีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอที่จะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมี
สำระส ำคญั โดยมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั และประเมินและสอบ
ทำนระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุครัง้ 
และไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเ พำะส ำหรบังำนดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท ำหนำ้ที่ในกำรติดตอ่และใหข้อ้มลูต่ำง ๆ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และ
ตรงตอ่ควำมเป็นจรงิแก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเครำะห ์และหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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นโยบายแล แน า ิบั กิารแจ บา แ การ  า ิด Whistle Blowing) 
แล า รการ ร ูแจ บา แ  

 บรษัิทมุง่มั่นท่ีรกัษำแนวทำงกำรป ิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบัผู้
มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ดงั ท่ีระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนีข้ึน้เพื่อเป็นกลไก และ
ใหส้ทิธิแก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำยนัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรบักำรสือ่สำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิท
ทำงไปรษณีย์หรืออีเมล ์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำม
กระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแส ที่เก่ียวขอ้งกับกำรท ำผิดก หมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
ควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยบริษัทจะรกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำก
รำยงำนดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบรษัิท 

บ นโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ ่ ำ ืนก หมำย 
ก ระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  
- กำร อ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสยีหำยหรอืเสยีประโยชน ์
- กำร ่ ำ ืนจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำ ่ ำ ืนก หมำย ก ระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรอืกำรช่วยเหลอื

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรัก า ูล น า ลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำยมั่นใจวำ่ขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั
และพนักงำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสุจริตขอ้มูลกำรเปิดเผยตวัของ
พนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อยำ่งไรก็ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถงึ
ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ กลา า นั น จ 

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมเีจตนำไมส่จุรติตอ่ผูถ้กูรอ้งเรยีน 
บรษัิทจะถือวำ่กำรรอ้งเรยีนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรด ำเนนิกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำ
ลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  
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 โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำ
และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไมเ่ปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทัง้ ด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มลู
กำรรอ้งเรยีนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผูร้อ้งเรยีนมั่นใจวำ่จะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักลำ่ว ทัง้นีห้ำกกรณีที่บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษัิทจะเปิดเผยเ พำะขอ้มลู
ที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

า การร รยน  

จดหมำยลงทะเบียน 
สง่ถึงคณะกรรมกำรบรษัิท 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600  

 
 เลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบัเอกสำรที่สง่ถึงคณะกรรมกำรบรษัิทและด ำเนินกำรสง่ใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อย
หรือกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย         
ไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่สง่ถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่จะถกูจดัสง่ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

า การ ิด กับบริ ั  

 Email โ ร ั  

กรร การบริ ั  management@nclthailand.com - 
ล านการ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
นักล น ั ัน  rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website  www.nclthailand.com /กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
- 

ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีพนกังำนหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีรำยใด แจง้ขอ้มลูผำ่นช่องทำงกำรรอ้งเรยีนกบัคณะกรรมกำรบรษัิท อยำ่งไรก็ตำม 
บรษัิทจะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำยไดร้บัทรำบช่องทำงกำรรอ้งเรยีนเพิม่มำกขึน้ 

ด 5 : า รับ ิด บ กรร การ 

คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุ ทิี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ ์และภำพรวมขององคก์ร มีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำปี ของบริษัทฯ โดย
มอบหมำยให้ ่ ำยบริหำรเป็นผูน้  ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยรว่มกบั ่ ำยบริหำร เพื่อใหเ้กิด
ควำมเห็นชอบรว่มกัน รวมถึงก ำกับดแูลให้ ่ ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ ดแูลใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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โ ร รา กรร การ 

บรษัิทไดม้ีกำรก ำหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิทจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวนอยำ่งนอ้ย 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แตต่อ้งไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 

ซึ่งมีหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยป ิบตัิหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
เพื่อใหด้  ำเนินไปอยำ่งถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมใหม้ีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุวุ ิที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ ยดึมั่นในคณุธรรม
และควำมซื่อสตัย ์โดยไมจ่ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรอืคณุสมบตัิเ พำะดำ้นอื่น ๆ  

ปัจจบุนับรษัิทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 8 คน แบง่เป็น กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 คน และกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร
และมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบ
จ ำนวน 3 คน ซึ่งโครงสรำ้งกรรมกำรดงักลำ่วจะช่วยท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุในกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเรื่อง  ต่ำง ๆ  นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบรษัิทยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท ดงันี ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ โดยเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้สิน้จ ำนวน 3 คน ท ำกำรป ิบตัิหนำ้ที่
เ พำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรบัทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิและหนำ้ที่
ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอบเขต อ ำนำจ และหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 
คนจะตอ้งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงินของบรษัิทได ้

- โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบรษัิท 3 คน ไดแ้ก่  

1 นำยพงศพ์นัธ ์  คงก ำเนิด  
2.นำงจิตรมณี   สวุรรณพลู  
3.นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ  

และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท 2 คน ไดแ้ก่  

นำยพงศพ์นัธ ์คงก ำเนิด  นำงจิตรมณี สวุรรณพลู  

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพร ะรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ ขึน้มำป ิบตัิงำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 
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นโยบาย า ลาก ลาย กรร การบริ ั  

 กรรมกำรบริษัทตะหนกัดีถึงประโยชนค์วำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหนึง่
ในกำรเพิ่มประสทิธิภำพในกำรตดัสนิใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 

 ทัง้นีค้วำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกัดเ พำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึง อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณใ์น
วิชำชีพ ทกัษะและควำมรู ้ดงันัน้ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถ
และใชห้ลกัเกณ ใ์นกำรคดัเลอืกซึง่ไดค้  ำนงึถึงผลประโยชนข์องควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย 

าร การด าร  าแ น กรร การ 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือจ ำนวนใกลท้ี่สดุ
กบัจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บักำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่ได ้

ส ำหรบักรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท อำจแตง่ตัง้ใหก้ลบัมำใหมไ่ดใ้นกรณีที่ต  ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด โดยบคุคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
สำมำรถอยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงแทจ้ริงเหมำะสมกบัลกัษณะเ พำะของบริษัท โดย
ควำมเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณ ท์ี่ส  ำนกังำน ก ล ต  และ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยบรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระ
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในครัง้แรก และหำก
บรษัิทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ใหก้รรมกำรอิสระนัน้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได ้แตต่อ้งมีกำรพิจำรณำอยำ่ง
สมเหตสุมผลและชีแ้จงถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่วประกอบ  

และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ บริษัทจึงไดก้ ำหนดหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรให้
ชดัเจน เพื่อไม่ใหม้ีคนใดคนหนึ่งมีอ  ำนำจอยำ่งไม่จ ำกดั  และแยกบคุคลที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ออกจำกบคุคลที่ด  ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรผูจ้ดักำร และก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีกรรมกำรอิสระคนใด 
ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

บ บา นา ร านกรร การบริ ั  

     ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหนำ้ที่ในฐำนะเป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประธำนกรรมกำรบริษัทรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษัิท 
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บ บา  นา  แล า รับ ิด บ กรร การ 

บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรบรษัิทป ิบตัิตำมขอ้พึงป ิบตัิที่ดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (    ) 
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจและทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ของตน และตอ้งป ิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมก หมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุดว้ยควำมซื่อสตัย์
สจุริต และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำร
ด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบรษัิท และก ำกบัดแูลให้ ่ ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เปำ้หมำย 
แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

การ ร กรร การ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัทฯ ก หมำยที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทมหำชน จ ำกัดและก ระเบียบของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมีกำรจดัประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 6 ครัง้ 
เพื่อสำมำรถติดตำมกำรดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยปี
ละ 4 ครัง้ และโดยเลขำนุกำรบริษัทไดจ้ัดท ำป ิทินกำรประชุมประจ ำปีส่งใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรำบล่วงหนำ้ ภำยในเดือน
พฤศจิกำยนของทกุปี เพื่อใหก้รรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำและลงตำรำงประชุมลว่งหนำ้ ทัง้นีไ้ม่รวมกำรประชุมวำระพิเศษ บริษัทฯ จะ
น ำสง่หนงัสือนดัประชมุพรอ้มระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรกำรประชมุใหแ้ก่คณะกรรมกำรลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อน
กำรประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำ
สทิธิประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นั้นก็ได ้ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต ่2 คนขึน้ไป
อำจรอ้งขอใหป้ระธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรได ้ในกรณีที่มีกรรมกำรตัง้แต ่2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธำนกรรมกำร
ก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีรอ้งขอ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรมำประชมุไม่นอ้ยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะ
ครบองคป์ระชุมที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได ้และกรรมกำรทกุคนตอ้งมีสดัสว่นของกำรเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
นอ้ยรอ้ยละ 75 ของกำรประชุมทัง้ปี และเ ลี่ยรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมดที่จดัในรอบปี 
ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำรควรมีโอกำสที่จะประชมุกนัเองตำมควำมเหมำะสม หรอื
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร หรือ ่ ำยบริหำรเขำ้ร่วมในกำรประชุม  เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ ทัง้ที่
เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทฯ เช่นกลยทุธก์ำรบรหิำรงำน แนวทำงกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน หรอืเรือ่งอื่น ๆ ที่อยูใ่นควำมสนใจ และแจง้ผล
กำรประชมุใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรบัทรำบดว้ย  ซึง่ในปี 2562 นี ้ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุ 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 

า บแ นกรร การแล ูบริ าร 

บริษัทมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำเพียงพอส ำหรับกำรรกัษำ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ ประกอบด้วย 
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ประสบกำรณ ์ภำระหนำ้ที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผิดชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษัิทจะตอ้งผำ่นกำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ส ำหรบัคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำร จะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนดไว ้โดยจะพิจำรณำจำกภำระหนำ้ที่  ควำมรบัผิดชอบ ผลกำรป ิบตัิงำน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ราย าน กรร การ 

คณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดักำรใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท งบกำรเงิน
รวมของบรษัิทและบริษัทยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำก ในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รองรบัทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรบัและถือป ิบตัิอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำและดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 

การ ร ินการ ิบั ิ าน น กรร การ 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรป ิบตัิงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี โดยจดัใหม้ีกำรประเมินเป็น     
3 รูปแบบ คือ 1) รำยบุคคล 2) ทัง้คณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผูบ้ริหำรสงูสดุ 
(CEO) อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีที่
ผ่ำนมำ เพื่อใหน้ ำมำแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมินผลกำรป ิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยไดใ้ช้แนวทำงกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน ำมำปรบัปรุงเพื่อให้
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท โดยกำรประเมินแบง่ตำมหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
5) ควำมสมัพนัธก์บั ่ ำยจดักำร 
6) กำรพั นำตนเองของกรรมกำรและกำรพั นำผูบ้รหิำร 

การ ั นากรร การแล ูบริ าร 

บรษัิทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำร เขำ้รว่มอบรม สมัมนำ หลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์อ่กำรป ิบตัิหนำ้ที่ 
โดยหลกัสตูรที่กรรมกำรบริษัทควรเขำ้ร่วมอบรม อย่ำงนอ้ยจะเป็นหลกัสตูรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) ซึ่ง
ไดแ้ก่ หลกัสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนก ำกับดูและที่เก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูป้ระสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำร ึกอบรมตำ่ง ๆ  เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
มำพั นำบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง 
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ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทที่เขำ้อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบับทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรทัง้หมด 8 คนโดยผ่ำนกำร
อบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรอื Directors Accreditation Program (DAP) ซึง่หลกัสตูรดงักลำ่วจดั
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 

ทัง้นีใ้นปี 2562 มีกรรมกำรเขำ้รว่มอบรมเพื่อพั นำควำมรูค้วำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรในกำรบรหิำรงำนใหม้ี
ประสทิธิภำพดงันี ้

พล อ พอพล มณีรนิทร ์/ ประธำนกรรมกำรบรษัิท ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

-  หลกัสตูร กำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู ขององคก์รก ำกับดแูล (Regulator) รฐัวิสำหกิจ 
และองคก์ำรมหำชน (PDI) รุน่ท่ี 21/2562 จดัโดยสถำบนัพระปกเกลำ้ 

นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพั นำนนัทกลุ / กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

-  หลกัสตูร Director Certification Program DCP 278/2019 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม กรรมกำร  ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ่ ำยบญัชี – กำรเงิน  ธุรกำรบคุคล ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

-  หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส  ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 5/2562 จดัโดยจุ ำลงกรณม์หำวิทยำลยั (ภพผ 5) 

-  หลกัสตูร ผลกระทบจำกรำ่ง TFRS 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ ตอ่งบกำรเงินและอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั รุน่ท่ี 1/2562  

   จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

-  เรือ่ง สญัญำเช่ำตอ่งบกำรเงินและอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

-  หลกัสตูร เจำะประเด็นปัญหำ กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย จดัโดยบรษัิท ึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

-  หลกัสตูร ประเด็นปัญหำกำรบนัทกึบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบนัทกึบญัชี บบัท่ี 16 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์

   จดัโดยบรษัิท ึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

-  หลกัสตูรกำรเสรมิสรำ้งประสทิธิภำพในกำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่ง ่ ำยก หมำยภำยในบรษัิท  

    (In-house lawyer) และที่ปรกึษำก มำยภำยนอก (Law firm) จดัโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-  เรือ่งทบทวนกำรก ำกบัดแูลของงบกำรเงินภำยในไตรมำส จดัโดยสมำคมจดทะเบียนไทย 

นำยวญัเทนนัท ์เตชะมรกต กรรมกำร  ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ่ ำยใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำร 

-  หลกัสตูรประกำศนียบตัรโลจิสติกสก์ำรคำ้เพื่อกำรน ำเขำ้สง่ออก ส ำหรบันกับรหิำรระดบักลำง รุน่ท่ี 12/2562 

   จดัโดยสภำผูส้ง่สนิคำ้ทำงเรอืแหง่ประเทศไทย(สรท ) 

-  หลกัสตูร Chief Transformation Officer (CTO) ปี 2562 จดัโดยสมำคมบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ    

   (MAI) 
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อยำ่งไรก็ดีคณะกรรมกำรบรษัิทยงัคงก ำหนดใหใ้นแตล่ะปี กรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเขำ้รว่มอบรมเพื่อพั นำ 
เพิ่มพนู ควำมรูค้วำมเขำ้ใจและบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร 

การ นิ กรร การ  

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม ่โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบริษัทเป็น
ผูด้  ำเนินกำรจัดเตรียมขอ้มูลบริษัท รำยงำนประจ ำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ โครงสรำ้งองคก์ร คู่มือกรรมกำรและ
ก ำหนดกำรประชุม และขอ้มลูทมี่จ ำเป็นอื่น ๆ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินกำรดำ้นตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมกำรใหม่รบัทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวป ิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท 
เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรป ิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำร 

นโยบายการ ด าร  าแ น กรร การ นบริ ั น กรร การ กรร การ ูจัดการ แล ูบริ าร
ร ดับ ู   

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและขอ้แนะน ำของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมกำรจึง
ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ ำกดัจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ ของกรรมกำรได้
จ ำนวนไมเ่กิน 5 แหง่ ทัง้นี ้ปัจจบุนักรรมกำรบรษัิททัง้ 8 คน ไมม่ีคนใดด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่  

นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสำมำรถรบัต ำแหนง่ที่บรษัิทอื่นได้
ตำมควำมจ ำเป็นและไม่ท ำใหม้ีผลกระทบต่อหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัท โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
หรอืผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิก่อน 

การจัด  าแ น บ ด  าแ น  

เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทมีควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรงำน อีกทัง้ คณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญั
ของกำรสบืทอดต ำแหนง่งำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู บรษัิทไดจ้ดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ตัง้แตผู่อ้  ำนวยกำร ่ ำยขึน้ไป โดยไดร้ะบตุวั
บคุคลที่จะท ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไมม่ีตวับคุคลที่สำมำรถท ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไมม่ีตวับคุคลที่สำมำรถรบัไดท้นัที ไดจ้ดัให้
มีระบบพั นำบคุลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม รวมทัง้สรรหำจำกภำยนอก ทัง้นี ้เพื่อรกัษำควำมเช่ือมั่นใหน้กั
ลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังำนวำ่ในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทจะไดร้บักำรสำนตอ่อยำ่งทนัทว่งที 

การราย านการ น ด ย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวป ิบตัิเรื่องกำรรำยงำนกำรมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อควำม
โปรง่ใสและปอ้งกนัปัญหำที่อำจก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งันี ้

-  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร รวมถึงบคุคลในครอบครวัที่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท จะตอ้งจัดท ำและจดัสง่
รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีใหก้บับรษัิท โดยที่กรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละคนจะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียนบัตัง้แตว่นัที่เขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ 
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-  คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรก ำคม  ของทกุปี 

-  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่จดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยต์อ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก ล ต ) ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง 

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยี 

การ บ าย น 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับรหิำรและระดบัป ิบตัิกำร จึงไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่
และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร มีกำรควบคมุดแูลกำรใชท้รพัยส์ินใหเ้กิดประโยชนม์ำกที่สดุ และมีกำร
แบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรอนมุตัิ กำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มลูสำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูลทรพัยส์ินออกจำก
กนั เพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหวำ่งกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดย
บรษัิทจดัใหม้ีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้รหิำรสำยงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ปัจจุบนั บริษัทไดม้ีกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำ โดยมีนำงสำววรรณำ เมลืองนนท ์(กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษัท แอค-พลสั คอนซลั
แตนท ์จ ำกดั) เป็นผูด้  ำเนินกำร เพื่อท ำกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยภำยหลงัจำกกำรปรบัปรุงระบบกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะมีกำรวำ่จำ้งผูต้รวจสอบภำยในอิสระจำกภำยนอกเขำ้มำท ำกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัท และใหร้ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และบริษัทไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงำนก ำกับกำร
ป ิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทท่ีปรกึษำดงักลำ่ว 

กรร การ ดย ย 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 6 ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ 
คณะกรรมกำรบรหิำร 
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1. กรร การบริ ั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทมีจ ำนวน 8 คน ดงันี ้ 

        – กล  าแ น  

1. พล อ  พอพล           มณีรนิทร ์1 ประธำนกรรมกำรบรษัิท  กรรมกำรอิสระ 
2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ 
3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ 
4. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ 2 กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ 
5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
 6. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำร 
7. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำร 
8   นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษัิท และเลขำนกุำรบรษัิท1 
หมำยเหต ุ:   ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแต่งตัง้ พลเอกพอพล มณีรินทร ์
เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท แทน นำยกร ทพัพะรงัสี ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 9 ตลุำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 
พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป 
  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 มีมติแต่งตัง้นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพั นำนันทกุล 
เป็นกรรมกำรบริษัท แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 
2562 เป็นตน้ไป          

บ   านาจ นา กรร การบริ ั  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 กรก ำคม 2556 มีกำรก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
มีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมก หมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยก หมำย ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติก บัตรกรรมกำรบริษัท บับปรับปรุงครั้งที่  1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษัิท ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท เพื่อผูบ้ริหำรและพนกังำนมีจดุมุง่หมำย
ในกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ 
เป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจ ำทกุปี รวมถึงทบทวนนโยบำยที่ส  ำคญัใหม้ีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เช่นนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร 
และ นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นตน้ 

2. ติดตำมดแูลใหม้ีกำรน ำกลยทุธข์องบริษัทไปป ิบตัิ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทกุไตรมำสจะด ำเนินกำร
ติดตำมผลงำนของ ่ ำยบริหำร โดยก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท 
โดยเ พำะในสว่นของเปำ้หมำยทำงกำรเงินและแผนงำนตำ่ง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธท์ี่วำงไว้ 
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3. ป ิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมก หมำยต่ำง ๆ วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ดว้ยควำมสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

4. จัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี
ของบรษัิท 

5. จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
6. จดัใหม้ีกำรจดัท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบรษัิท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบรษัิท ซึง่ผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
7. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำร

จดักำรของ ่ ำยบรหิำร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดใ้หไ้ว  ้
8. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้พิจำรณำทบทวน

นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 
9. พิจำรณำและอนุมตัิกิจกำรอ่ืน ๆ ที่ส  ำคญัอนัเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 
10. พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนที่ตอ้งน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีวำระหลกัในกำร

ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี ดงันี ้
- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบรษัิท 
- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 
- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบรษัิท 
- เสนอรำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมท่ีตอ้งออกตำมวำระเสนอรำยช่ือผู้สอบบัญชีและก ำหนด

คำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นสว่นที่ตอ้งขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ 
- เรือ่งอื่น ๆ 

11. รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอื ่ ำยตรวจสอบภำยในรวมทัง้ตรวจสอบ
บญัชี และที่ปรกึษำ ่ ำยตำ่ง ๆ ของบรษัิท และมีหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

12. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผูบ้ริหำร และคณะอนกุรรมกำรอื่นใดตำม
ควำมเหมำะสม รวมถงึพิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษัิท ตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

13. คณะกรรมกำรตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเขำ้เป็น
หุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษัิท 
ไมว่ำ่จะท ำเพื่อประโยชนต์นหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตไ่ดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

14. มีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีกำรจดัใหม้ีรำยงำน
ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียหรือผูล้งทนุทั่วไปอย่ำง
ถกูตอ้ง ทนักำรณแ์ละเป็นไปตำมที่ก หมำยก ำหนด 

15. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบคุคลอื่นใดป ิบตัิกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้
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บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจหนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อ
เห็นสมควร 

16. พิจำรณำประเมินผลกำรป ิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  อนุมัติก ำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และมีระบบจัดกำรที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ก ำกับดูแลใหบ้ริษัทมีกระบวนกำรที่มี
ประสทิธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

17. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รบัมอบอ ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีก หมำย หรือ
ก ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไวเ้ป็นกำรเ พำะ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรใหอ้ยู่ภำยใตห้ลกัเกณ ข์องก หมำยและก ระเบียบขอ้บงัคับของบริษัท
ดงักลำ่ว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบรษัิทมีหรอือำจมีผลประโยชน ์หรอือำจมีสว่นไดส้ว่นเสีย 
หรอืเป็นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืก หมำยที่เก่ียวขอ้ง กรรมกำรบรษัิทคนนัน้ จะไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิ
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

18. กำรมอบอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือ
มอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือก หมำยที่เก่ียวขอ้ง) อำจมีสว่นไดเ้สยี หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำย
และหลกัเกณ ท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไว ้ซึง่เป็นไปตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืก หมำยที่เก่ียวขอ้ง 

19. เวน้แตอ่ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้จะกระท ำไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้เรือ่งที่
กรรมกำรมีสว่นไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ใหก้รรมกำรซึง่มีสว่น
ไดเ้สยี หรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 
- เรือ่งที่ก หมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
- กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นไดเ้สยีและอยูใ่นขำ่ยที่ก หมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์(ก ล ต ) หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

20. เรือ่งตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำร
ที่เขำ้รว่มประชมุ และจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่  ใน  ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่เขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- กำรขำยหรอืโอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมดหรอืบำงสว่นท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
- กำรซือ้หรอืรบัโอนกิจกำรของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมำเป็นของบรษัิท 
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- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคัญ กำร
มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ
แบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรอืเลกิบรษัิท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญัติของก หมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และ หรือ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลำ่วขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้เรือ่งใดที่กรรมกำรมีสว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย กรรมกำรซึง่มี
สว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลใหบ้ริษัทป ิบตัิตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน ตำมก เกณ ข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรอืก หมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

2. กรร การ ร จ บ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

        – กล  าแ น  

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 
2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู  กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ  
3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ , 2 กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ  
โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผูมี้ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้นำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพั นำนันทกุล                               
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวันที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 
มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

บ   านาจ นา กรร การ ร จ บ 

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรก ำคม 2556 ไดม้ีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 ไดม้ี
มติอนมุตัิก บตัรกรรมกำรตรวจสอบ บบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมขีอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้
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1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูต้รวจสอบ
บัญชีภำยนอกและผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่ก หมำย ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (I  C ) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(I  
A ) รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำน
ตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทป ิบตัิตำมก หมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และก หมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้ง บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
และพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ี ่ ำยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ  ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมก หมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่ว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรป ิบตัิตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย หรอืก หมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะคน 
- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรป ิบตัิหนำ้ที่ตำมก บตัร ( )  
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
7. ป ิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน

และผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ 
หรือมีควำมบกพร่องที่ส  ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำร ่ ำ ืนก หมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำก
คณะกรรมกำรของบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักลำ่วตอ่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

3. กรร การบริ าร า ย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้ 

        – กล  าแ น  

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรอิสระ 
2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ 1 กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรอิสระ 
4. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
 5. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
6. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
7   นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
หมำยเหต ุ 1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์2562 มีมติแตง่ตัง้นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพั นำ
นันทกุล เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผล
ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

บ  านาจ นา กรร การบริ าร า ย  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2557 ไดม้ีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2562 ไดม้ี
มติอนมุตัิก บตัรกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง บบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งดงันี ้

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงที่สำมำรถ
ยอมรบัได ้

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
และติดตำมกำรน ำไปป ิบตัิ รวมทัง้กำรสอบทำนประสทิธิผลของกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรจดักำรควำมเสีย่งมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดถู้กน ำไป
ป ิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

4. ประสำนงำนรว่มกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละขอ้มูลเก่ียวกับ
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรอือำจมีผลกระทบตอ่บรษัิท 

5. ด ำเนินกำรตดัสนิใจและใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรบัทรำบ 
และ หรอื พิจำรณำทกุไตรมำส 
 

4. กรร การ รร าแล ก า นด า บแ น 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  4  คน ดงันี ้  

        – กล  าแ น  

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  กรรมกำรอิสระ 
2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  กรรมกำรอิสระ  
3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ 1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  กรรมกำรอิสระ  
4. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
หมำยเหต ุ 1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์2562 มีมติแตง่ตัง้นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพั นำ
นันทกุล  เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

บ  านาจ นา กรร การ รร าแล ก า นด า บแ น 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1 2557 เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2557  ไดม้ีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ไดม้ีมติอนุมัติก บัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บับปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมี
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนดงันี ้
 

การ รร า 
1. ก ำหนดหลักเกณ ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อยโดยพิจำรณำควำม

เหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
2. ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้

แลว้แตก่รณี 
3. พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรบรษัิทท่ีครบวำระ และ หรอื มี

ต  ำแหนง่วำ่งลง และ หรอื แตง่ตัง้เพิ่ม 
4. ป ิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
5. ประเมินผลกำรป ิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบเพื่อ

พิจำรณำอนมุตัิ 
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การก า นด า บแ น 
1. จดัท ำหลกัเกณ แ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย เพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทและ หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 
2. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

รำยบคุคลในแตล่ะปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ ผลงำนและเปรยีบเทียบกบั
บริษัทในธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกนัและประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

3. รบัผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และมีหนำ้ที่ใหค้  ำชีแ้จงตอบค ำถำมกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษัิทในที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. รำยงำนนโยบำย หลกักำร เหตผุลของกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี ของบรษัิทฯ 

5. ป ิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดย ่ ำยบริหำร 
และหน่วยงำนต่ำง ๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มลูและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรป ิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ใหบ้รรลุ
ตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำย 

5. กรร การก ากับดูแลกิจการ ด1 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีจ ำนวน 3 คน ประกอบดว้ย   

        – กล  าแ น  

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  กรรมกำรอิสระ 
2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  กรรมกำรอิสระ  
3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  กรรมกำรอิสระ  
โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
หมำยเหต ุ  1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์ 2563 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี จ  ำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระทัง้หมด 

บ  านาจ นา กรร การก ากับดูแลกิจการ ด 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1 2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2563 ไดก้ ำหนดให ้คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีมีขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกำรด ำเนินงำนและป ิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษัิทก ำหนด  

2. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมสง่เสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
รกัษำมำตรฐำนและพั นำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี พรอ้มทัง้สรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีใหเ้ป็นวั นธรรม
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องคก์ร โดยใชก้ำรสื่อควำมหมำยไปยงักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

3. ก ำกบัดแูลกำรป ิบตัิงำนของกรรมกำรและ ่ ำยจัดกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์

4. ดแูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรป ิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในรำยงำนประจ ำปี  
6. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธก์ำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และนโยบำยกำร

เปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศของบรษัิท สูส่ำธำรณะชนในวงกวำ้ง รวมถึงกำรปรบัปรุงกำรเผยแพรข่อ้มลูกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีทำงเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ 

7. ก ำหนดใหม้ีระบบงำนรบัข้อรอ้งเรียนจำกผู้มีส่วนไดเ้สีย ในกรณีที่เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ 
จรยิธรรมธุรกิจของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำน 

8. ทบทวนแนวทำง หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัแนวป ิบตัิของ
สำกล ป ิบตัิและขอ้เสนอแนะของสถำบนั ก ำกบัฯ หรอืหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

9. ทบทวนจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นปัจจุบัน เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกับแนว
ป ิบตัิของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10. ทบทวนและปรบัปรุงก บตัรคณะกรรมกำรทกุชดุและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 
11. ป ิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

 
6. กรร การบริ าร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร มีจ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ย   

        – กล  าแ น  

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 2. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำร 
3. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำร 
4   นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

บ  านาจ นา กรร การบริ าร 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2557 ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรมี
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของ
บริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณ ใ์นกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัิและ หรอืใหค้วำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทตำมนโยบำยที่
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คณะกรรมกำรก ำหนด ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 ไดม้ีมติอนมุตัิก
บตัรคณะกรรมกำรบรหิำร บบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมขีอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรดงันี ้ 

1. ท ำหนำ้ที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

2. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสรำ้งในกำรบริหำรงำนเพื่อใหส้ำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้น ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำ 

3. ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิของแต่ละบคุคลใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม จดัใหม้ีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ที่อำจจะเอือ้ตอ่กำร
ทจุริตในหนำ้ที่ออกจำกกนั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้ควบคมุใหม้ีกำรถือป ิบตัิ
ตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแลว้ 

4. พิจำรณำโครงสรำ้งองคก์ร เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
5. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโครงสรำ้งเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตัง้ โยกยำ้ย 

ตดัหรอืลดคำ่จำ้ง ถอดถอน เลกิจำ้ง กำรลงโทษทำงวินยั กำรใหร้ำงวลั พิจำรณำควำมดคีวำมชอบของพนกังำน 
6. พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรบัสนบัสนุน

กำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรกูย้ืมเงิน กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรจดัหำ
วงเงินสินเช่ือ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั และอื่น ๆ รวมถึงกำรซือ้ขำย และจดทะเบียนกรรมสิทธิท่ีดินใด ๆ เพื่อ
กำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบรษัิทใหไ้ว  ้

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ืออ ำนำจอนมุตัิ 
8. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรป ิบตัิของแต่ละ ่ ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมตัิ ค  ำขอจำก ่ ำยงำนต่ำง ๆ   

ของบรษัิทท่ีเกินอ ำนำจสั่งกำรของ ่ ำยงำนนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทใหไ้ว ้
9. พิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรกึษำ และคณะที่ปรกึษำดำ้นตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
10. พิจำรณำเรือ่งกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
11. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ กำรมอบอ ำนำจ
ดงักลำ่ว ผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิรำยกำรที่บคุคลดงักลำ่วหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
(“บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้”ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ หรือ ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบัของบริษัท หรือก หมำยที่เ ก่ียวขอ้ง
ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรคำ้ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณ ท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้
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ร าน จา นา บริ าร  

บ  านาจ นา ร าน จา นา บริ าร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรก ำคม 2556 ไดก้ ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมี
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ป ิบตัิตำมก หมำยตำ่ง ๆ รวมถึง ก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศอื่นใด ก  ระเบียบ และ หรือขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และป ิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย วิสยัทศัน ์เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิท  

3. บรหิำรจดักำรกำรด ำเนินงำนของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมภำรกิจหลกั (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษัิท  

4. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบคุคล และดำ้นกำรป ิบตัิงำนอื่น ๆ โดยรวม
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบรษัิทท่ีก ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำรบรษัิท  

5. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก เลิกจำ้ง ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนส ำหรบัพนกังำน
บรษัิท โดยสำมำรถแตง่ตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงใหด้  ำเนินกำรแทนได  ้

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้เงินเดือน คำ่ตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจำกโบนสัปกติประจ ำของ
พนกังำนบรษัิท  

7. เจรำจำ และเขำ้ท ำสญัญำ และ หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท   โดยวงเงิน
ส ำหรบัแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษัิทแลว้ 

8. ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกต่ำง ๆ ภำยในบริษัท เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิท รวมถึงรกัษำระเบียบวินยัภำยในองคก์ร 

9. ป ิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท รวมทัง้มีอ  ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรป ิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว 

10. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ หรือ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นป ิบตัิงำนเ พำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ หรือ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งท่ีคณะกรรมกำรของ
บรษัิทไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรนัน้ 
จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูร้บั
มอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ 
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(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีสว่นไดเ้สยี หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรอือำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณ ์
ที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

 อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2556 ไดก้ ำหนดใหป้ระธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรมีอ ำนำจอนมุตัิท  ำธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทนุบรกิำรและ หรอืสนิคำ้อนัเป็นปกติธุระของ
บริษัทตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ลำ้นบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ิน
ตำมงบประมำณในวงเงินไมเ่กิน  1.00 ลำ้นบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่
เกิน 1.00 ลำ้นบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนมุตัิได ้ใหน้ ำเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริหำรหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอ ำนำจอนุมัติท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอก
งบประมำณในวงเงินไมเ่กินรอ้ยละ 10.00 ของงบประมำณที่ไดอ้นมุตัิไวใ้นแตล่ะปี 

การ รร าแล แ ั กรร การแล ูบริ ารร ดับ ู ด 

การ รร าแ ั กรร การ ิ ร  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของบุคคลที่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกดั ก หมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั 
และ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้รงคุณวุ ิ                
มีประสบกำรณก์ำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่น ๆ ประกอบกนั เพื่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้ง พิจำรณำ
จำกทกัษะจ ำเป็นที่ยงัขำดอยูป่ระกอบกับทิศทำงกลยทุธข์องบริษัทที่จะด ำเนินไปเป็นตน้ จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบำยแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหนึง่ในสำม
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของ บรษัิทแตต่อ้งไมน่อ้ยกวำ่สำมคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม       
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร 
หรอืที่ปรกึษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)116 117

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมก หมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุม หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน  รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผู้มีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงกำร
ท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบั
สินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ยื้ม ค ำ้ประกัน กำรให้
สินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนี ้
ที่ตอ้งช ำระต่ออีก ่ ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป 
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณ ใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท
สงักัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำก หมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
กำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่รบั
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ซึง่เป็นบคุคลผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรป ิบตัิหนำ้ที่อย่ำงแทจ้ริง เช่นไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท ไม่มีควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนั
อำจมีอิทธิพลตอ่กำรใชด้ลุพินิจและป ิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเป็นอิสระ 

าร การด าร  าแ น กรร การ ิ ร  

คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี โดยหมนุเวียนกนัออกตำมวำระ 
ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจไดร้บักำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได ้และสำมำรถกลบัมำด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้นี ้
กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี โดยนบัจำกวนัที่ด  ำรง
ต ำแหน่งและบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ใหด้  ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว   ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบรษัิท 
ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

การ รร าแ ั กรร การแล ูบริ ารร ดับ ู  

กำรสรรหำบคุคลผูท้รงคุณวุ ิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี   อื่น ๆ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้และเสนอต่อผูถื้อหุน้ และเพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรคดัเลือกผูท้รงคุณวุ ิจำกควำมเช่ียวชำญ วิสัยทศัน ์ภำวะผูน้  ำ เป็นผูม้ี
คณุธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปรง่ใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ ทัง้นี ้องคป์ระกอบและกำรสรรหำ 
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนัน้ ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัได ้ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำร จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี
กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณ แ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

- ใหผู้ถื้อหุน้รำยหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 

- ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำร ก็ได ้
กรณีเลอืกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

- บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3) ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้  ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกล้
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ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ใหจ้บัสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  
กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่อีกได ้

4) นอกจำกกำรพน้ต ำแหนง่ตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้ต ำแหนง่เมื่อ 

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมก หมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัดและก หมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

- ในกำรลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนง่ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ใหถื้อคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4)  ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถึงบรษัิท 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมกำรเขำ้มำเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหนง่ 

การ รร าแ ั  กรร การ ร จ บ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และมีคณุสมบตัิตำมที่ก หมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ
หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบ อย่ำงนอ้ย 1 
คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูด้ำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 

การ รร าแ ั กรร การบริ าร า ย  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำหนดและวำงกลยทุธใ์นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยงัมีหนำ้ท่ีในกำรพั นำและทบทวนระบบกำร
จัดกำรและบริหำรควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคณุสมบตัิตำมที่ก หมำยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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การ รร าแ ั กรร การ รร าแล ก า นด า บแ น 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูเ้สนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้จำก
คณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ริหำร จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมใหก้บับริษัท และใหก้รรมกำรบรษัิทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนคนหนึง่เป็น
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีคณุสมบตัิตำมที่ก หมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ หรอื ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การ รร าแ ั กรร การดูแลกิจการ ด 

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูเ้สนอกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยเลอืกตัง้จำกคณะกรรมกำร
อิสระ จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนด
นโยบำยและวำงหลกัเกณ ใ์นกำรเสรมิสรำ้งใหบ้รษัิทมีแบบแผนและมำตรฐำนในกำรป ิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีอย่ำงเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยมีควำมโปรง่ใส น่ำเช่ือถือ และตรวจสอบได ้สรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย และใหก้รรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรที่ดี โดยมีคณุสมบตัิตำมที่ก หมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ หรอื ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การ รร าแ ั กรร การบริ าร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูเ้สนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร  และ หรือ 
ผูบ้รหิำรจ ำนวนหนึง่ตำมที่เห็นสมควร และใหก้รรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้กรรมกำรบรหิำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 

การ รร าแ ั ร าน จา นา บริ าร 

ในกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบรษัิท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

การก ากับดูแลการด า นิน าน บริ ั ย ย แล บริ ั ร  

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และไดจ้ดัท ำ
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และ บรษัิทรว่มอื่น ๆ เพื่อใชใ้นกำรกบัดแูลบรษัิทดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมี
กลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท  ำสำมำรถควบคมุดแูล กำรจดักำร และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบรษัิทย่อย บริษัทรว่ม และ บริษัท
รว่มอื่น ๆ เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึง  
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- กำรสง่บคุคลเขำ้ไปเป็นตวัแทนของบรษัิทฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัท
จะตอ้งเป็นบุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชนข์ัดแยง้กับธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ 
ดงักลำ่ว 

- ตวัแทนของบริษัทฯ จะคอยก ำกับดูแลใหบ้ริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอ่ืน ๆ ใหป้ ิบตัิตำมระเบียบและ
ก เกณ ซ์ึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท และก หมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ  นอกจำกนี ้
ตวัแทนจะตอ้งดแูลใหบ้ริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน
หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณ ท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผย
ขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณ ข์องบรษัิทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญัใหถู้กตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณ ข์องบริษัทฯ และใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูและกำรบนัทึกบญัชีของบริษัทดงักลำ่วใหบ้ริษัทฯ
สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดดว้ย 

นโยบายการล นแล ก ากบัดูแลบริ ั ย ยแล บริ ั ร  
1. กำรลงทุนในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรร่วมทุนเพื่อจัดตัง้บริษัทใหม่และกำรเขำ้ซือ้หุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมี

นโยบำยในกำรเขำ้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมำภิบำล 
2. ธุรกิจที่จะเขำ้รว่มลงทนุจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์อ่กำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่วำ่จะเป็นแนวดิ่ง

หรอืแนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรำ้งเสถียรภำพของบรษัิทฯ 
3. ธุรกิจที่จะเขำ้ลงทนุจะตอ้งผำ่นกำรวิเครำะหปั์จจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทนุ แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงกำร

ประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งในอนำคต 
4. กำรเขำ้ลงทนุจะตอ้งไมท่ ำใหเ้กิดปัญหำสภำพคลอ่งตอ่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
5. บริษัทฯ จะลงทนุในสดัสว่นที่สงูพอเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ไปมีสว่นรว่มในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำร

ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทท่ีเขำ้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บรษัิทฯ จะทบทวนกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบรษัิทฯ ใน

แตล่ะขณะ 
7. กำรลงทนุจะตอ้งผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

และก หมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุเรือ่งหลกัเกณ ใ์นกำร
ท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรป ิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในกำรไดม้ำซึง่จ ำหนำ่ยไป
ซึง่ทรพัยส์นิ พศ  2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกบัดแูลบรษัิทท่ีเขำ้ไปลงทนุดว้ยกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯเขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษัทของบริษัทยอ่ย
และ หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขำ้ไปรว่มลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นบุคคลซึ่ง
ปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ หรือ บรษัิทรว่มที่บรษัิทเขำ้ไปรว่มลงทนุ โดยตวัแทนของ
บริษัทจะตอ้งก ำกบัดแูลบริษัทย่อยและ หรือ บริษัทรว่มดงักลำ่ว ใหป้ ิบตัิตำมระเบียบและก เกณ ซ์ึ่งก ำหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษัิท และก หมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ หรอื บรษัิทรว่มนัน้ ๆ 

ทัง้นีเ้ริม่ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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า บแ น ู บบั  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชีตำมเกณ ก์ำรประเมินของบรษัิทไดแ้ก่ควำมเป็นอิสระในกำร
ป ิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรป ิบตัิงำน และผูส้อบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยและตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

 ทัง้นีผู้ส้อบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท 
และบริษัทในเครือ ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่วแต่อยำ่งใด มีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิท  

 ส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกดั รวมทัง้สิน้ 3.10 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย คำ่สอบบญัชีรำยไตรมำสและคำ่สอบบญัชีรำยปี โดยไมร่วมคำ่ใชจ้่ำยเบ็ดเตลด็ของ
ผูส้อบบญัชี เช่น คำ่ถ่ำยเอกสำร คำ่ยำนพำหนะ เป็นตน้ 

าบริการ น  (Non-Audit Free) 

-ไมม่ี- 
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ค ามรั ผ ่ สังคม 

น ย าย าพร ม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด  (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มภำยใตห้ลกักำร 8 ขอ้ดงันี ้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี : บรษัิทจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูตอ้งตำมก หมำยและก ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีควำมโปรง่ใส 
เปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัและตรวจสอบได ้โดยบรษัิทจะป ิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยค ำนงึถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำย 

2. กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม : บริษัทจะสง่เสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่
อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละกำรละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถึงสง่เสรมิควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม
ในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. กำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่น : บริษัทต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รเพื่อควำมโปรง่ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได ้รวมทัง้ใหค้วำมรว่มมือกบัองคก์รตำ่งๆ เพื่อกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ และสง่เสรมิให้
พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

4. สิทธิมนษุยชนและกำรป ิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยจะป ิบตัิตอ่
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมดว้ยกำรจดัใหม้ีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน รวมถึง
สง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพั นำบคุลำกรเพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมืออำชีพ บรษัิทจะสนบัสนนุกำรพั นำ
ระบบกำรท ำงำนและสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรท ำประโยชนก์บัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  

5.ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค : บริษัทจะพั นำกำรใหบ้ริกำรที่ไม่ก่อใหเ้กิดอันตรำยต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม โดยรกัษำคณุภำพใหต้รงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผูบ้ริโภคภำยใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม และจะให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัผลติภณั แ์ละบรกิำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจรงิ พรอ้มทัง้รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ไมน่ ำไปใช้
เพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัย : บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกระบวนกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีส่วนร่วมพั นำชุมชนและสงัคม  : บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นกำรพั นำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสรำ้งเศรษฐกิจและควำมเขม้แข็งใหก้บัชมุชนเพื่อนบำ้น และสงัคมไทย  

8. กำรพั นำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  :  บริษัทจะสนบัสนนุกำรสรำ้งสรรคแ์ละ
สง่เสริมกำรมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Co-Creation) ในกำรพั นำนวตักรรมที่สรำ้งควำมสมดลุระหว่ำงมลูค่ำและ
คณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจอยำ่งยั่งยืน  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)124 125

การ  าเนนงานและการ ั ท ารายงาน 

คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำแผนงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อป ิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยไว ้

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหเ้กิดควำมยั่งยืน โดยในปี 
2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพั นำในทุกกระบวนกำรของกำรท ำงำน เพื่อสรำ้งควำมรบัผิดชอบในท ำงำนและบริกำร (CSR in 
Process) โดยปรบัปรุงและพั นำสิง่ใหม ่ๆ เพื่อสรำ้งคณุคำ่เพิ่มและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในทกุกลุม่ อำทิ ใหบ้รกิำร
ครอบคลมุทกุควำมตอ้งกำร ใหค้วำมใสใ่จในทกุควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ใหบ้รกิำรแบบครบวงจร มีมำตรฐำนและควำมรบัผิดชอบ 
ลดตน้ทนุใหก้บัลกูคำ้ ถกูตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

การก ากั แลก การที่ ี : บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่กำรป ิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำโดยตลอด อนัไดแ้ก่ สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ กำรป ิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำม
โปรง่ใส ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ไดท้บทวน ปรบัปรุงคู่มือ นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และ
นโยบำยในดำ้นตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) 
ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 เพื่อใหม้ีควำมครบถว้น ชดัเจน มี
แนวทำงป ิบตัิครอบคลมุทกุดำ้น เช่นกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ป ิบัติตำมก หมำย ก ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย (Whistleblower Policy) พรอ้มทัง้จดัใหม้ีช่องทำงเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บัผูต้อ้งกำรใหข้อ้มลูอีกดว้ย  
สท มน ย นและการป ั ่ พนักงาน : บรษัิทใหค้วำมเคำรพสทิธิมนษุยชนทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร 
โดยป ิบตัิตอ่คูค่ำ้และผูท้ี่ตอ้งท ำกำรติดตอ่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบัองคก์รโดยไมค่  ำนึงถึงเชือ้ชำติ ศำสนำ หรอืปัจจยัอื่นใด
ที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอย่ำงเครง่ครดั สว่นภำยในองคก์รนัน้ บริษัทฯ ป ิบตัิต่อพนกังำนตำมสญัญำ
ว่ำจำ้งแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึง่ควำมแตกแยกและไมเ่สมอ
ภำค โดยมีแนวป ิบตัิตอ่พนกังำนเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและแนวทำงป ิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและ
แนวทำงป ิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรป ิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน โดยถือวำ่ขอ้ป ิบตัิในคูม่ือ
จริยธรรมเป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพงึป ิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรือ่ง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัพนกังำนทกุคนรบัทรำบเมื่อไดเ้ขำ้รว่มงำนกบับรษัิทฯ  
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ในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรด ำเนินกำรตำมแนวป ิบตัิดงันี ้ 
1. บริษัทฯ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนในทุกระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรบัฟังปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำร

ท ำงำนและกำรอยูร่ว่มกนั โดยสำมำรถรำยงำนไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิำร ในกรณีที่พนกังำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้    
2. บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรรอ้งทกุของพนกังำนอย่ำงชดัเจน โดยบริษัทฯจะหำทำงยตุิโดยเรว็

และเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำใหอ้ยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 
3. บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนกังำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่ใจ และ 

ควำมจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังำน ในปรบัปรุงและพั นำ และ กำ้วไปข้ำงหนำ้ดว้ยกนั ทัง้นีห้ำกพนกังำนมีขอ้
สงสยั หรือ ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง จะน ำมำพิจำรณำและสื่อสำรใหก้บัพนกังำนทรำบ
อยำ่งรวดเรว็   

4. บริษัทไดส้ง่เสริมพนกังำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถโดยมีกำรก ำหนดแผนกำร ึกอบรมขัน้ต ่ำใน
แต่ละปีส ำหรบัพนกังำนในสว่นงำนต่ำง ๆ เพื่อใหอ้งคก์รเขม้แข็งและไม่หยดุกำรพั นำ และเพื่อเพิ่มศกัยภำพของ
พนกังำน เช่น ควำมรูเ้ก่ียวกำรดำ้นบริกำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำรต่อตำ้น
คอรร์ปัชนั  เป็นตน้ 

5. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแสของกำรป ิบตัิงำนท่ีไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ของบรษัิท เสนอแนะหรอืรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบักำรท ำงำน รวมถึงกำรมีกำรปอ้งกนัพนกังำนไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้หรอื
ไดร้บัโทษจำกกำรรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดูแลครอบคลมุใหถ้ึงทุก ่ ำย 
และเกิดควำมยั่งยืนในองคก์ร สำมำรถแจ้งเบำะแสกำรท ำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงป ิบตัิกำรแจง้เบำะแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

น ย ายและแน ทางป ั การแ งเ าะแสการท าผ  Whistle Blowing) และมา รการคมคร งผแ งเ าะแส 

บรษัิทมุง่มั่นท่ีรกัษำแนวทำงกำรป ิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีส  ำหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ดงั ที่ระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนี ้
ขึน้เพื่อเป็นกลไก และใหส้ทิธิแก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำยนัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจงึก ำหนดชอ่งทำงส ำหรบักำร
สือ่สำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิททำงไปรษณียห์รอือีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูและค ำแนะน ำตำ่ง ๆ เพื่อสั่งกำร
ใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแส ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรท ำผิดก หมำย ควำม
ถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำร
และพนกังำน โดยบรษัิทจะรกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำกรำยงำนดงักลำ่วไว้เป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง
จำกบรษัิท 

เ งน ย าย 

นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ ่ ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ ่ ำ ืน
ก หมำย ก ระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  
- กำร อ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
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- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสยีหำยหรอืเสยีประโยชน ์
- กำร ่ ำ ืนจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำ ่ ำ ืนก หมำย ก ระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรอืกำรช่วยเหลอื

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรัก า มลเปนค ามลั  

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ ่ ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไมไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติขอ้มลูกำร
เปิดเผยตวัของพนกังำนจะถูกเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแ ง กล่า า นัเปนเท  

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมเีจตนำไมส่จุรติตอ่ผูถ้กู
รอ้งเรยีน บรษัิทจะถือวำ่กำรรอ้งเรยีนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้กีำรด ำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  

โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทัง้ 
ด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรรอ้งเรียนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผู้
รอ้งเรียนมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรียนดังกล่ำว ทัง้นีห้ำกกรณีที่บริษัทมีควำม
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บริษัทจะเปิดเผยเ พำะขอ้มลูที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำย
ของผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

่ งทางการร งเรียน  

จดหมำยลงทะเบียน 
สง่ถึงคณะกรรมกำรบรษัิท 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600  

 
 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรับเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินกำรส่งให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือกรรมกำรที่เก่ียวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

 
6. บริษัทมีนโยบำยและแนวป ิบตัิเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำร

พิจำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่พนกังำน เช่น เงินเดือน โบนสัประจ ำปี อตัรำกำรปรบัเงินเดือน กำรเลือ่นต ำแหนง่ ตอ้ง
สอดคลอ้งรบักบัผลกำรป ิบตัิงำนของพนกังำนในแต่ละปี และค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษัท  นอกจำกนีย้งัมี
สวสัดิกำรใหแ้ก่พนกังำน ไดแ้ก่กำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี และกำรจดั
สภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะอนำมยั และกำรท ำประกันอุบัติเหตุใหก้ับพนักงำนขับรถขนส่ง 
พนกังำนรบัสง่เอกสำร และ หรอื ผูท้ี่มีควำมเสีย่งที่จะเกิดอบุตัิเหตใุนกำรท ำงำน เพื่อใหม้ั่นใจวำ่เมื่อประสบอบุตัิเหตุ
ที่ไมค่ำด ัน พนกังำนจะไดร้บักำรดแูลเป็นอยำ่งดี 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรจดังำนเลีย้งสงัสรรค ์สง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่เป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหพ้นกังำนไดม้ี
โอกำสพบปะสงัสรรค ์ผ่อนคลำยนอกเหนือจำกช่วงเวลำท ำงำน สง่เสริมใหเ้กิดมิตรภำพที่ดี และ ควำมสำมคัคีใน
องคก์รอีกดว้ย          
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7. บริษัทไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคัญของบุคลำกร ใหม้ีสุขภำพร่ำงกำยที่ดี โดยจัดใหม้ีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนและ
ผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทกุปี  
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ ์2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ค ามรั ผ ่ ผ ร ค : บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในควำมรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในห่วงโซธุ่รกิจ ไดแ้ก่ ผู้
ถือหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และไดป้ระกำศใชคู้่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงป ิบตัิ (Code of Conduct) 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ โดยมีแนวป ิบตัิตำมหลกัควำมรบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้ดงัตอ่ไปนี ้
- กำรสง่มอบสนิคำ้และใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมที่ไดต้กลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขำ่วสำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหท้รำบเก่ียวกบัธุรกิจและบรกิำรของบรษัิทฯ 

โดยไมก่ำรกลำ่วเกินควำมเป็นจรงิ เป็นเหตใุหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบรกิำรนัน้ ๆ  
- ติดตอ่กบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีไวว้ำงใจไดข้องลกูคำ้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนกำรที่ให้

ลกูคำ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรใหบ้รกิำร 
- รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ และไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษัทไดก้ ำหนดวิสยัทศัน ์ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกำศใชต้ัง้แต่วนัที่ 18 

กรก ำคม 2556 เพื่อเนน้ย ำ้ใหพ้นกังำนจะตอ้งมีกำรก ำหนดรำคำสินคำ้และบริกำรที่เหมำะสมแก่ลกูคำ้อย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยน ำเสนอทำงเลอืกดำ้นโลจิสติกสท์ี่ดีที่สดุและเหมำะสมที่สดุแก่ลกูคำ้แตล่ะรำย พรอ้มทัง้สรำ้งเครอืขำ่ย
พนัธมิตรทำงกำรคำ้ที่มีประสทิธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อรว่มเติบโตอยำ่งยั่งยืนไปพรอ้มกบัลกูคำ้และคูค่ำ้ของบรษัิท 
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การ ่ านท ร ค รรัป ัน : บรษัิทมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรป ิบตัิตำมก หมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน โดยได้
ก ำหนดแนวป ิบตัิเก่ียวกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันไวใ้นคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำย
เก่ียวกบักำรรบั  กำรใหข้องขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรใหส้ินบน” โดย
ประกำศใหพ้นกังำนในบรษัิทไดร้บัทรำบและน ำไปป ิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 20 กรก ำคม 2556  
ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บริษัทไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์เขำ้เป็นแนวรว่มป ิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

น ย ายและแน ทางป ั นการ ่ านการท ร ค รรัป ัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ ่ ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรป ิบตัิตำมก หมำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั โดยไดก้ ำหนดแนว
ป ิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน” โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ ิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน 

- กำรรบัหรือใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดที่อำจสรำ้งแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควรด ำเนินกำร
อยำ่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมั่นใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำใหเ้กิดขอ้ครหำหรือท ำใหบ้รษัิทเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีง ส ำหรบัสิง่ของที่กรรมกำรบรษัิทไดร้บัจะเก็บไวใ้นส ำนกังำน หรอืแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำนในบรษัิท 

-  กำรจัดซือ้จัดหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีไดร้บั รวมทัง้ตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปรง่ใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั บริษัทจะตอ้งหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจใหร้ฐัหรือพนกังำนของรฐัด ำเนินกำรที่ไม่
ถกูตอ้งเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งกนัหรอืกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมเนียมป ิบตัติินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

- บริษัทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแต่ละแผนกเป็นผูม้ี
อ  ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ป ิบัติตำมก  ระเบียบ ที่
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บริษัทก ำหนดไว ้โดยบริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ
จนถึงกำรพกังำนหรอืกำรเลกิจำ้ง  

 ทั้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รบัทรำบและน ำไปป ิบตัิแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 18 กรก ำคม 2556   เป็นตน้ไป 

 การเปนสมา กแน ร่ มป ั ง าคเ ก น ทย นการ ่ านท ร  
  

 บรษัิทไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเ์พื่อเขำ้รว่มโครงกำรแนวรว่มป ิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนำรมณต์่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้ีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท หรือจำกกำรป ิบตัิงำนในองคก์ร เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  
 บรษัิทมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปรง่ใส เป็นไปตำมก หมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้น
กำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิท โดยบรษัิทตระหนกัและยดึมั่นในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยดึถือและป ิบตัิตำม 

 

ก กรรมเพ่ ประ ย น ่ สังคมและส่งแ ล ม after process) 

 บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงตอ่เนื่อง ในทกุ ๆ ดำ้น เช่นกำร
สนบัสนนุทำงกำรดำ้นศกึษำและปลกู ังคณุธรรมใหแ้ก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต กำรสนบัสนนุ
ในทำงศำสนำ เพื่อด ำรงซึง่คณุธรรม จรยิธรรมในสงัคมไทย รวมไปถึงดำ้นสขุภำพชีวอนำมยั เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ ได ้สง่เสรมิและสนบัสนนุดำ้นกำรศกึษำ ซึง่ถือวำ่เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพั นำประเทศ หำกรำกฐำนดี มั่นคงและ
แข็งแรงก็จะน ำพำไปสูก่ำรพั นำประเทศชำติในอนำคต เมื่อวนัที่ 7 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ โดยนำยกิตติ พวัถำวรสกุล ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรบริษัท ร่วมกับคณะกรรมกำรมูลนิธิทุนแพทยเ์พื่อปวงประชำ น ำโดยนำยสรุชัย สทุธิวรชัย ประธำนมูลนิธิฯ ที่
ตระหนกัว่ำผูท้ี่เขำ้ศกึษำวิชำแพทยต์อ้งมีควำมพรอ้มทัง้สติปัญญำและทนุกำรศกึษำ จึงไดม้อบทนุกำรศึกษำแก่นิสิตแพทยท์ี่มีผล
กำรเรียนดี ควำมประพฤติดี แต่ขำดแคลนทุนทรพัย์ คนละ 60,000 บำทต่อปีตลอดกำรศึกษำ ทัง้นีเ้พื่อใหส้  ำเร็จกำรศึกษำเป็น
แพทยท์ี่มีคณุคำ่ คณุธรรมพรอ้มใหก้ำรดแูลสขุภำพของประชำชนและมีควำมส ำนกึรกับำ้นเกิดตอ่ไป 
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บรษัิทฯ โดยตวัแทนผูบ้รหิำร นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรบรษัิทฯ รว่มกบัตวัแทนผูเ้ขำ้อบรมหลกัสตูร
นกับริหำรระดบัสงูธรรมศำสตรเ์พื่อสงัคมรุน่ 10 (นมธ 10) กลุม่สีแดง และ นมธ 11 ไดร้ว่มสนบัสนนุเพื่อซอ่มแซมโรงเรียนบำ้นบุง่
เบ้ำห้วยเจริญ อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอำคำร 3 ที่ถูกน ำ้ท่วมในรอบปีที่ผ่ำน ได้แก่อำคำรเรียน อำคำร
อเนกประสงค ์และหอ้งน ำ้ พรอ้มทัง้แจกชุดนกัเรียนอนบุำล และ ชุดนกัเรียนประถม แก่นกัเรียนดว้ย ในช่วงวนัที่ 30 สิงหำคม –     
8 กนัยำยน 2562 ที่ผำ่นมำ 

        

ภำพก่อนปรบัปรุง 
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ภำพหลงัปรบัปรุง 

 

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกอลฟ์กำรกุศล ในโอกำสครบรอบ 20 ปี ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)                          
เมื่อวนัที่ 11 ธันวำคม 2562 ณ สนำมอลัไพน ์กอลฟ์ แอนดส์ปอต คลบั โดยรำยไดห้ลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยจะน ำไปบรจิำคเพื่อสำธำรณะ
กศุล 
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และเมื่อวนัท่ี 16 ตลุำคม 2562 ไดร้ว่มกิจกรรมแขง่ขนักอลฟ์กำรกศุล ณ สนำมยนูิแลนด ์กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีค่ลบั อ ำเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม มีวตัถปุระสงคเ์พื่อมอบทนุกำรศกึษำ ใหก้บันกัศกึษำมหำวิทยำลยัรำชภั นครปฐม ตลอดจนใชใ้นกำรจดักิจกรรม 
ของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกิจกำรมหำวิทยำลยั  
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การค คม าย นและการ ร าร ั การค ามเสีย่ง 

ค ามเ น งค ะกรรมการ ร ัท ่ ระ ค คม าย น ง ร ัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ใหป้ ิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่
สอบทำนระบบกำรป ิบตัิงำนใน ่ ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่กำรป ิบตัิงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีกำรใชท้รพัยำกรตำ่ง ๆ ของ
บริษัทอย่ำงคุม้ค่ำ สมประโยชน ์รวมถึงมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรป ิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  ก หมำย และขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำม
มีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐำน
ควำมเป็นธรรมดำ้นผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในทกุ ่ ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมถึงค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้ง 
ครบถว้นในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรอืรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภำพนัธ ์2562 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหำร ไดป้ระชุมเก่ียวกบักบักำร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทไดพ้ิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ โดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำก ่ ำยบริหำรในดำ้นต่ำง ๆ                  
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม  2) กำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยง  3) กำรควบคุมกำร
ป ิบตัิงำนของ ่ ำยบรหิำร  4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสรุปภำพรวม
ไดด้งันี ้

งคกรและส าพแ ล มการค คม 

จำกกำรพิจำรณำขอ้มูลจำก ่ ำยบริหำรประกอบกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีเพียงพอแลว้  ไม่มี
ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั โดยผูบ้รหิำรไดส้นบัสนนุใหพ้นกังำนในองคก์รตระหนกัถึงควำมส ำคญัใน
กำรควบคุมภำยใน และจัดใหม้ีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรใหร้ะบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัก หมำยและก ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยบรษัิทมีกำรก ำหนดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอยำ่งชดัเจน รวมทัง้ไดก้ ำหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระดบัอ ำนำจกำรบรหิำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  
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การประเมนและการ ร ารค ามเสี่ยง 

 บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจัดกำรองคก์รที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตและขยำย
ธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ริหำร  โดยไดจ้ดัท ำ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ส ำหรบับริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดกำรเพื่อป้องกัน ลดควำมเสี่ยง หรือ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอรปัชั่น บริษัทฯ มี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรป ิบัติตำมก หมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตคอรปัชั่น 
ต่อเนื่องทุกเปี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และ คูม่ือจรยิธรรมทำงธุรกิจของบรษัิท ภำยใตห้วัขอ้เรือ่ง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน” และ 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหส้ินบน” โดยประกำศใหพ้นกังำนในบริษัทไดร้บัทรำบและน ำไปป ิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรก ำคม 2556 และเมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บรษัิทไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์เขำ้เป็นแนวรว่มป ิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

การค คมการป ั งาน ง ่ าย ร าร 

 บรษัิท มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุเดือน ผำ่นกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร โดยเปรยีบเทียบกบัผล
กำรด ำเนินงำนงวดเดียวกนักับปีก่อน และกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเครำะหส์ำเหตุของผลต่ำง และปรบักลยุทธ์ 
เพื่อใหส้ำมำรถบรรลเุป้ำหมำย เพื่อใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดก้ ำหนดให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส ำคญั 
กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท และรำยงำนกำรแกไ้ขดงักลำ่วอยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้บรษัิทยงัไดก้ ำหนด
นโยบำยต่ำง ๆ เพื่อใหม้ีกำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมของบรษัิทที่ค  ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั โดยมีกระบวนกำร
ติดตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยหรือบริษัทรว่ม ซึ่งไดก้ ำหนดแนวทำงใหบ้คุคลที่บริษัทแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำร
ในบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่มนัน้ถือป ิบตัิ  

ระ สารสนเท และการส่ สาร มล 

 บริษัทมีกำรจดัเก็บขอ้มลูที่ส  ำคญัอยำ่งเป็นระบบ  มีกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ ขอ้มลูถกูตอ้ง
เช่ือถือได ้เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำรวบรวมขอ้มลูจำกภำยในและและภำยนอก โดยใชร้ะบบสำรสนเทศใน
กำรประมวลผลและจัดเก็บขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมที่ก ำหนด  รวมทัง้สื่อสำรขอ้มลูที่
จ  ำเป็นต่อกำรสนบัสนนุใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำหนำ้ที่ไดต้ำมที่วำงไว ้แก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งภำยในองคก์ร และสื่อสำรขอ้มลู              
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุคลภำยนอก  

 บรษัิทมีกระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในองคก์ร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์นโยบำย และวิธีป ิบตัิงำน หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ
ไปยงัผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุระดบัรวมทัง้จดัใหม้ีช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและกำรท ำทจุรติ
แก่บรษัิทไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
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ส ำหรบักำรสือ่สำรภำยนอกองคก์รบรษัิท จดัใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละช่องทำงกำรติดต่อ ใหแ้ก่ผูล้งทนุผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และ
เผยแพรข่ำ่วสำรท่ีส ำคญัผำ่น website (www.nclthailand.com) ของบรษัิทและช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
จดัใหม้ีช่องทำงใหบ้คุคลภำยนอกสำมำรถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและทจุรติไดอ้ยำ่งปลอดภยั มำยงัคณะกรรมกำรบรษัิท 
management@nclthailand.com ตำมนโยบำยและแนวทำงป ิบตัิกำรแจง้เบำแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

ระ การ ามและประเมนผล 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสว่นตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคมุภำยในโดยกำรวำ่จำ้ง
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบ
ทำนระบบกำรป ิบัติงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษัทโดยรวม  และสำมำรถ
ควบคุมดูแลเรื่องกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่วไดอ้ยำ่งเพียงพอและเหมำะสมแลว้ โดยสำมำรถป้องกนัทรพัยส์ินของบรษัิทจำกกำรท่ี
บุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กล่ำวน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ส ำหรบักำรควบคุมภำยในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำร
บรษัิทเห็นวำ่ บรษัิทมีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

ค ามเ น งค ะกรรมการ ร ส ่ ระ ค คม าย น ง ร ัท นกร ีทีม่ีค ามเ น ่าง ป
ากค ะกรรมการ ร ัท ร ผส ัญ ี 

- ไมม่ี- 

น่ ยงานก ากั แลระ ค คม าย น ง ร ัท 

บริษัทมีนโยบำยว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท 
เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2562 ที่ประชมุไดม้ีมติแตง่ตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบรษัิท ซึง่บรษัิท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ได้
มอบหมำยใหค้ณุวรรณำ เมลืองนนท ์ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรป ิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เพียงพอกบักำรป ิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณใ์นดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำ
เป็นระยะเวลำ 20 ปี และผูป้ ิบตัิงำนหลกัไดเ้คยผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมเชิงป ิบตัิกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำง
ระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวขอ้งใด ๆ   กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอ
ขอ้แนะน ำใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่ำงอิสระอีกดว้ย โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนก ำกบักำรป ิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant 
unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทผูต้รวจสอบดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกยำ้ยผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือกและ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผูต้รวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้แก่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรวำ่จำ้งรวมถึงกำรเจรจำตอ่รอง
ในคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 137

รา
ยก

าร
ระ
หว

่าง
กัน

 

สรุ
ปลั

กษ
ณะ

คว
าม

สัม
ัน

ร์ะ
หว

่าง
กลุ่

มบ
ริษั

ทแ
ละ

บุค
คล
/บ
ริษั

ทท
เ่ก
ย่ว

ข้อ
ง 

 
บุค

คล
ทอ่

าจ
มค

วา
มขั

ดแ
ย้ง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

1 
คณุ

กิต
ติ พ

วัถ
าวร

สก
ลุ 

- 
เป็น

กร
รม
กา
รแล

ะผ
ูถ้ือ
หุน้
ใน
บร
ษิัท

 โด
ยถื
อห
ุน้ใ
นส
ดัส
ว่น
รอ้ย

ละ
 29

.97
  ข
อง
ทนุ
จด
ทะ
เบีย

นแ
ละ
ช า
ระแ

ลว้
 11

3.5
4 ล

า้น
บา
ท  

2 
คณุ

ปิ่น
รกั
 ปร

ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ

 
- 

เป็น
ภร
รย
าข
อง
คณุ

กิต
ติ พ

วัถ
าว
รส
กลุ
 แล

ะเป็
นผ
ูถ้ือ
หุน้
ใน
บร
ษิัท

ฯ ส
ดัส
ว่น
รอ้ย

ละ
 6.

82
 ขอ

งท
นุจ
ดท
ะเบ

ียน
แล
ะช
 าระ

แล
ว้ 1

13
.54

 ลา้
นบ

าท
 

3 
คณุ

วรา
ภร
ณ ์
กิต
ตยิ
าน
รุกั
ษ ์

- 
เป็น

มา
รด
าข
อง
คณุ

ปิ่น
รกั
 ปร

ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 ซึง่

เป็น
ภร
รย
าข
อง
คณุ

กิต
ติ พ

วัถ
าว
รส
กลุ
  

4 
บร
ษิัท

 เก
รซ 
แอ
นด
 ์แก

ลม
เมอ

ร ์(
ปร
ะเท

ศไท
ย) 
จ า
กดั
 

(“G
&M
”)

 
- 

G&
M 
เป็น

บร
ษิัท

ที่ค
ณุปิ่

นร
กั ป

ระส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 ซึง่

เป็น
ภร
รย
าข
อง
คณุ

กิต
ติ พ

วัถ
าว
รส
กลุ
 เป็

นก
รรม

กา
รแล

ะผ
ูถ้ือ
หุน้
 โด

ยถื
อห
ุน้ร
วม
ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ

 99
.99

 ขอ
งท
นุ

จด
ทะ
เบีย

น 5
 ลา้

นบ
าท

 
- 

G&
M 
ปร
ะก
อบ
ธุรกิ

จผ
ลิต
แล
ะจ
 าห
น่า
ยผ
ลิต
ภณั

ฑห์
ตัถ
กร
รม
  

5 
บร
ษิัท

 เก
รซ 
วอ
เทอ

ร ์เม
ด จ

 าก
ดั 

- 
เดิม

เป็น
บร
ิษัท

ร่วม
 ขอ

งบ
ริษั
ทฯ
 ซึ่ง

จด
ทะ
เบีย

นใ
นป

ระ
เทศ

ไท
ย เ
มื่อ
วัน
ที่ 

8 ส
ิงห
าค
ม 2

55
9 โ
ดย
บร
ิษัท

ฯ ถื
อห
ุน้ใ
นส

ัดส
่วน
รอ้
ยล
ะ 4

4.4
4 ข

อง
ทุน

จด
ทะ
เบีย

น 
40

,00
0,0

00
 บา

ท ต
อ่ม
าว
นัท
ี่ 1 
มีน
าค
ม 2

56
1 บ

รษิั
ทฯ
 ได

ซ้ือ้
หุน้
เพิ่ม

ท า
ให
ก้ล
าย
เป็น

บร
ษิัท

ยอ่
ย ข

อง
บร
ษิัท

ฯ โ
ดย
บร
ษิัท

ฯ ถื
อห
ุน้ใ
นส
ดัส
ว่น
รอ้ย

ละ
 52

.80
 ขอ

งท
นุ

จด
ทะ
เบีย

น 4
0 ล

า้น
บา
ท 

- 
บร
ษิัท

 เก
รซ 

วอ
เทอ

ร ์เ
มด
 จ า

กดั
 ปร

ะก
อบ
ธุรกิ

จผ
ลิต
แล
ะจ
 าห
น่า
ยน

 า้ย
าฟ
อก
เลือ

ดผ
ูป้่ว
ยโร

คไต
ดว้
ยเค

รือ่ง
ไตเ

ทีย
ม แ

ละ
จดั
จ า
หน
่าย
ครุ
ภณั

ฑท์
างก

ารแ
พท

ยส์
 าห
รบั

ใชใ้
นห
น่ว
ยไต

เทีย
ม 

6 
บร
ษิัท

 เซ
เวน่

เดย
 ์ได
อะ
ลิซ
ีส จ

 าก
ดั 

- 
เป็น

บร
ษิัท

ที่ค
ณุว

ิศิษ
ฎ ์ป

ระส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 เป็
นก
รรม

กา
ร แ
ละ
มีบ

รษิั
ท ค

ิดนี่
 ไท

ม ์จ
 าก
ดั ถื

อห
ุน้ร
วม
ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ

 74
 ขอ

งท
นุจ
ดท
ะเบ

ียน
 5 
ลา้
นบ

าท
  

- 
บร
ษิัท

 คิด
นี่ ไ

ทม
 ์จ า

กดั
 เป็
นบ

รษิั
ทท
ี่คณุ

วิศ
ิษฎ

 ์ปร
ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 เป็
นก
รรม

กา
ร แ
ละ
ถือ
หุน้
รวม

ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 52

 ขอ
งท
นุจ
ะท
ะเบ

ียน
 40

 ลา้
นบ

าท
 

- 
คณุ

คณุ
วิศ
ิษฎ

 ์ปร
ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 เป็
นพ

ี่ชา
ยค
ณุปิ่

นร
กั ป

ระส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 ซึง่

เป็น
ภร
รย
าข
อง
คณุ

 ขอ
งค
ณุกิ

ตต
ิ พวั

ถา
วรส

กลุ
 แล

ะ เ
ป็น

ผูถ้ื
อห
ุน้ใ
นบ

รษิั
ทฯ
 สดั

สว่
นร
อ้ย
ละ

 
1.6

9 ข
อง
ทนุ
จด
ทะ
เบีย

นแ
ละ
ช า
ระแ

ลว้
 11

3.5
4 ล

า้น
บา
ท 

- 
บร
ษิัท

 เซ
เวน่

เดย
 ์ได
อะ
ลิซ
ีส จ

 าก
ดั ป

ระก
อบ
ธุรกิ

จให
บ้ร
กิา
รรกั

ษา
ฟอ
กเล

ือด
คน
ไขท้

ี่เป็น
โรค

ไตว
าย

 
7 

บร
ษิัท

 ซิม
 (ไท

ยแ
ลน
ด)์ 
จ า
กดั

 
- 

เป็น
บร
ษิัท

รว่ม
 ขอ

งบ
รษิั
ทฯ
 ซึง่

จด
ทะ
เบีย

นใ
นป

ระเ
ทศ
ไทย

 เมื่
อว
นัท
ี่ 20

 กนั
ยา
ยน
 25

60
 โด
ยบ
รษิั
ทฯ
 ถือ

หุน้
ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 51

 ขอ
งท
นุจ
ดท
ะเบ

ียน
 10
,00

0,0
00
 

บา
ท  

8 
Zim

 In
ter

gra
ted

 Sh
ipp

ing
 Se

rvi
ce

 Lt
d. 

- 
เป็น

ผูถ้ื
อห
ุน้ร
ว่ม
 ใน

บร
ษิัท

 ซิม
 (ไท

ยแ
ลน
ด)์ 
จ า
กดั
 โด
ยถื
อห
ุน้ใ
นส
ดัส
ว่น
รอ้ย

ละ
 49

 ขอ
งท
นุจ
ดท
ะเบ

ียน
 10

,00
0,0

00
 บา

ท 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)138 139

 
บุค

คล
ทอ่

าจ
มค

วา
มขั

ดแ
ย้ง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

9 
 

PT
.NC

L I
NT

ER
 LO

GI
ST

IK 
IND

ON
ES

IA 
- 

เป็น
บร
ษิัท

ยอ่
ย จ

ดท
ะเบ

ียน
ใน
ปร
ะเท

ศอ
ินโด

นีเซี
ย ท

ี่คว
บค

มุโด
ย N

CL
 In

ter
 Lo

gis
tics

 (S
) P

te.
Ltd

. ซ
ึง่เป็

นบ
รษิั
ทย
อ่ย
ขอ
งบ
รษิั
ท โ
ดย
กา
รท
 าส
ั

าเง
ินใ
หก้
ูแ้ป
ลง

สภ
าพ
 จ า

นว
นเงิ

น 6
0,0

00
 เห
รยี

สห
รัอ

เมร
กิา
 เมื่
อว
นัท
ี่ 16

 กร
กฎ
าค
ม 2

56
1 แ

ละ
ท า
สั

า B
usi

ne
ss 

co
op

era
tion

 ag
ree

me
nt 
 เพื่
อว
ตัถ
ปุร
ะส
งค
ใ์น
กา
รเข

า้
คว
บค

มุก
ารด

 าเนิ
นธ
ุรกิ
จ แ

ละ
บร
หิา
รงา

นท
ัง้โด

ยต
รงแ

ละ
ทา
งอ
อ้ม
 แล

ะต
กล
งแบ

ง่ก
 าไร

ให
บ้ร
ษิัท

ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 60

 ขอ
งก
 าไร

สทุ
ธิส
 าห
รบั
ปี 

สรุ
ปร

าย
กา

รร
ะห

วา่
งกั

นป
25

61
แล

ะป
25

62
 

บุค
คล

ทเ่
ก่ย

วข้
อง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

มล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ
หว่

าง
กัน

 
(ล้
าน

บา
ท)

 
คว

าม
จ า

เป
นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ุสม

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

 
 

 
ป

25
61

 
ป

25
62

 
 

คณุ
วรา

ภร
ณ ์
กิต
ตยิ
าน
รุกั
ษ ์

เป็
นม

าร
ดา

ขอ
งค
ุณ
ปิ่น

รัก
 

ปร
ะส
ิทธิ
ศิร
ิกุล
 ซึ่ง

เป็น
ภร
รย
า

ขอ
งค
ุณกิ

ตต
ิ พ
ัวถ

าว
รส
กุล
 

โด
ยค

ุณปิ่
นร
ักษ

์เป็
นผ

ู้ถือ
หุน้

ขอ
งบ
ริษั
ทใ
นส

ัดส
่วน
รอ้
ยล
ะ 

6.
 ขอ

งท
นุจ
ดท

ะเบ
ียน

แล
ะ

ช า
ระแ

ลว้
ขอ
งบ
รษิั
ท 

คา่
เชา่

คล
งัเก็

บเอ
กส
าร 

  

.
 

.
 

เหต
ผุล
แล
ะค
วา
มจ
 าเป็

น 
ลัก
ษณ

ะก
ารป

ระ
กอ
บธ
ุรกิ
จข
อง
บร
ิษัท

นั้น
มีเอ

กส
าร
ที่เกี่

ยว
ข้อ
งจ
 าน
วน
มา
กซ
ึ่งบ
ริษั
ทต

อ้ง
เก็บ

รัก
ษา

เอก
สา
รด
งัก
ลา่
วเป็

นร
ะย
ะเว

ลา
อย
า่งน

อ้ย
 5 

 ปี 
 

บร
ิษัท

จึง
มีค

วา
มจ

 าต
อ้ง
หา
สถ
าน
ที่ใ
นก

าร
เก็บ

เอก
สา
รด
ังก
ล่า
ว โ
ดย

บร
ิษัท

ได
ท้ า
สั

าเช
่าอ
าค
าร

พา
ณิช

ย ์3
 ชัน้

 ตัง้
อย
ู่เลข

ที่ 5
9-6

1 ซ
อย
เจร

ิน
คร
 24

  มี
พืน้

ที่ใ
ชส้
อย
รวม

ปร
ะม
าณ

 40
8 ต

ร.ม
. เพ

ื่อใ
ช้

เป็น
สถ
าน
ที่ใ
นก
ารเ
ก็บ
เอก

สา
ร ท

ัง้นี
 ้บร

ษิัท
ไดม้ี

กา
รท
 าส
ั

าเช
า่อ
าค
ารด

งัก
ลา่
วม
าต
ัง้แต

ป่ี 2
55

1 โ
ดย

สั
า
บบั

ปัจ
จบุ
นัเร

ิ่มต
ัง้แ
ต ่1

 สิง
หา
คม

 25
62

  ถ
ึง 3

1 ก
รก
ฎา
คม

 25
6
 อตั

ราค
่าเช

่าเท
า่ก
ับ 9

0,0
00

 
บา

ทต
่อปี

 ห
รือ
เท่
าก
ับ 

18
.38

  บ
าท
ต่อ

ตา
รา
งเม

ตร
ต่อ

เดื
อน

 (ไ
ม่ร
วม
ภา

ษีห
ัก 
ณ 

ที่จ
่าย
) ซ

ึ่งเมื่
อ

เปร
ียบ

เทีย
บก

ับอ
าค
ารพ

าณิ
ชย
ล์ัก
ษณ

ะเด
ียว
กัน

ใน
บร
ิเวณ

ใก
ลเ้ค

ียง
พบ

ว่า
มีอ
ัตร
าค
่าเช

่าอ
ยู่ใ
นช
่วง

ปร
ะม
าณ

 19
0,0

00
-36

0,0
00

 บา
ทต
อ่ปี
 หร

อื 2
5.0

0-6
9.4

4 บ
าท
ตอ่
ตา
ราง

เมต
รต
อ่เด

ือน
 

นอ
กจ
าก
นี ้ใ

นก
ารเ
ชา่
อา
คา
รด
งัก
ลา่
ว บ

ริษั
ทย
งัมี
วตั
ถปุ
ระส

งค
เ์พื่อ

ใชเ้
ป็น

ส า
นกั
งาน

ชั่ว
คร
าว
ใน
กร
ณีเ
กิด

สถ
าน
กา
รณ

์กุ
เิน

อีก
ดว้
ย  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)138 139

บุค
คล

ทเ่
ก่ย

วข้
อง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

มล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ
หว่

าง
กัน

 
(ล้
าน

บา
ท)

 
คว

าม
จ า

เป
นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ุสม

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

 
 

 
ป

25
61

 
ป

25
62

 
 

คณุ
ปิ่น

รกั
 ปร

ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ

 
เป็
นภ

รรย
าข
อง
คุณ

กิต
ติ 
พัว

ถา
วรส

กลุ
 แล

ะเป็
นผ
ูถ้ือ
หุน้
ใน

บร
ิษัท

ฯ ส
ัดส
่วน
รอ้
ยล
ะ  6

.82
 

ขอ
งท
นุจ
ดท

ะเบ
ียน
แล
ะช
 าร
ะ

แล
ว้  1

13
.54

 ลา้
นบ

าท
 

คา่
เชา่

 
1.2
0 

1.2
0 

เหต
ผุล
แล
ะค
วา
มจ
 าเป็

น 
ค่า
เช่า

เกิด
จา
กบ

ริษั
ท 
บร
ิษัท

 เก
รซ
 วอ

เทอ
ร ์เ
มด

 จ า
กัด
 ซึ่ง

เป็น
บร
ิษัท

ย่อ
ย ต

อ้ง
กา
รท
ี่ดิน

 เพ
ื่อใ
ชต้
ั้ง

โรง
งา
นใ
นก

าร
ผล
ิตน

 า้ย
าฟ
อก
ไต
 โด

ยบ
ริษั
ทไ
ดท้

 าส
ั

าเช
่าท
ี่ดิน

 เนื
อ้ท
ี่ปร
ะม
าณ

 1 
ไร่ 

3 ง
าน
 60

 
ตา
ราง

วา
 ตัง้

อย
ู่เลข

ที่ 1
3/7

 หม
ู่ที่ 8

 ถน
นบ

าง
ม่ว
ง-บ

าง
คลู
ดั ต

 าบ
ลบ

างม
่วง
 อ า

เภอ
บา
งให

่ จัง
หว
ดั

นน
ทบ

ุรี 1
11

40
 โด

ยส
ั

า เ
ริ่ม
ตัง้
แต
่ 1 
เมษ

าย
น 2

56
0  
ถึง

 31
 มีน

าค
ม 2

56
3 โ
ดย
มีอ
ตัร
าค
่าเช

า่ใน
ปี

แรก
เทา่

กบั
 93

0,0
00
 บา

ท ต
อ่ปี
 ปีท

ี่สอ
งแล

ะปี
ที่ส
าม

 อตั
ราค

า่เช
า่เท

า่ก
บั 1

,20
0,0

0,0
00

 บา
ทต
อ่ปี
 หร

อื
เท่า

กับ
 10

1.9
7  
บา
ท แ

ละ
 13

1.5
8 บ

าท
 ต่อ

ตา
ราง

วา
ต่อ
เดือ

น ต
าม
ล า
ดบั

 (ไม
่รวม

ภา
ษีห

กั ณ
 ที่จ

่าย
) 

ซึ่ง
เมื่อ

เปร
ียบ

เทีย
บก

ับท
ี่ดิน

ที่พ
ัน

าแ
ลว้
 ลกั

ษณ
ะเด

ียว
กัน
ใน
บร
ิเวณ

ใก
ลเ้ค

ียง
พบ

วา่
มีอ
ตัร
าค
่าเช

่าอ
ยู่

ใน
ช่ว
งป
ระ
มา
ณ 

1,0
94

,40
0-1

,27
6,8

00
 บ
าท
ต่อ

ปี ห
รือ
 12

0.0
0-1

40
.00

 บ
าท
ต่อ

ตา
รา
งว
าต
่อเด

ือน
 

โดย
ใน
ปี 2

56
1 แ

ละ
 25

62
 มีค

า่เช
า่เท

า่ก
บั 1

.20
 ลา้

นบ
าท
  

บร
ษิัท

 เก
รซ 
แอ
นด
 ์แก

ลม
เมอ

ร ์(
ปร
ะเท

ศไท
ย) 
จ า
กดั
 

(“G
&M
”)

 

เป็
นบ

ริษั
ทท

ี่คุณ
ปิ่น

รัก
 ป
ระ

สิท
ธิศ
ิริก
ุล ซ

ึ่งเป็
นภ

รรย
าข
อง

คุณ
กิต

ติ พ
ัวถ
าว
รส
กุล

 เป็
น

กร
รม
กา
รแล

ะผ
ูถ้ือ
หุน้

 โด
ยถื
อ

หุ้น
รว
มใ

นส
ัดส

่วน
ร้อ
ยล

ะ 
99

.99
 ขอ

งท
ุนจ

ดท
ะเ
บีย

น  
    

5 ล
า้น
บา
ท 

คุณ
ปิ่น

รัก
เป็
นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
ง

บร
ิษัท

ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 6.

82
 

ขอ
งท
นุจ
ดท

ะเบ
ียน

แล
ะช
 าร
ะ

แล
ว้ข
อง
บร
ษิัท

 

คา่
เชา่

 
เช็ค

คา้
งจา่

ย 
0.6
0 

0.0
5 

0.6
0 

0.0
5 

เหต
ผุล
แล
ะค
วา
มจ
 าเป็

น 
ค่า
เช่า

เกิด
จา
กบ
ริษั
ท บ

ริษั
ท เ
กร
ซ ว

อเท
อร
 ์เม
ด จ

 าก
ัด ซ

ึ่งเป็
นบ

ริษั
ทย
อ่ย
 ตอ้

งก
ารใ

ชอ้
าค
ารส

 าน
กัง
าน

แล
ะอ
าค
ารโ

รงง
าน
 เพ
ื่อใ
ชใ้
นก

ารผ
ลิต

น า้
ยา
ฟอ

กไ
ต โ

ดย
บร
ิษัท

ได
ท้ า
สั

าเช
่าอ
าค
าร 
ตัง้
อย
ู่เลข

ที่ 
13

/7 
หม

ูท่ี่ 8
 ถน

นบ
างม

ว่ง-
บา
งค
ลูดั
 ต า

บล
บา
งม
ว่ง 
อ า
เภอ

บา
งให

่ จงั
หว
ดัน
นท
บรุ
 ี11

14
0 มี

พืน้
ที่ใ
ช้

สอ
ยร
วม
ปร
ะม
าณ

 1,4
78
 ตร

.ม.
 โด
ยส
ั

า เ
ริ่ม
ตัง้
แต
่ 1 
เมษ

าย
น 2

56
0  
ถึง

 31
 มีน

าค
ม 2

56
3 โ
ดย
มี

อัต
ราค

่าเช
่าใน

ปีแ
รก
เท่า

กับ
 42

0,0
00
 บ
าท
 ต่อ

ปี ปี
ที่ส

อง
แล
ะปี
ที่ส

าม
 อัต

ราค
่าเช

่าเท
่าก
ับ 6

00
,00

0 
บา
ทต

่อปี
 หร

ือเท
่าก
ับ 2

3.6
8  
บา
ท แ

ละ
 33

.83
 บา

ท ต
่อต
ารา

งเม
ตร
ตอ่
เดือ

น ต
าม
ล า
ดบั

 (ไม
่รวม

ภา
ษี

หกั
 ณ
 ที่จ

่าย
) ซ
ึ่งเมื่

อเป
รีย
บเท

ียบ
กบั
อา
คา
ร ล

กัษ
ณะ

เดีย
วก
ันใ
นบ

ริเว
ณใ

กล
เ้คีย

งพ
บว
่าม
ีอตั
ราค

า่เช
า่

อย
ู่ใน
ช่ว
งป
ระ
มา
ณ 

80
0,0

00
-1,

00
0,0

00
 บ
าท
ต่อ
ปี ห

รือ
 50

.00
-60

.00
 บา

ทต
่อต
ารา

งเม
ตร
ต่อ
เดือ

น 
โดย

ใน
ปี 

61
 แล

ะ 2
56

2 มี
คา่
เชา่

เทา่
กบั

 0.
60

 ลา้
นบ

าท
 แล

ะเช
็คค
า้งจ

า่ย
เทา่

กบั
 0.

05
 ลา้

นบ
าท

 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)140 141

บุค
คล

ทเ่
ก่ย

วข้
อง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

มล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ
หว่

าง
กัน

 
(ล้
าน

บา
ท)

 
คว

าม
จ า

เป
นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ุสม

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

 
 

 
ป

25
61

 
ป

25
62

 
 

บร
ษิัท

 เก
รซ 
วอ
เทอ

ร ์เม
ด 

จ า
กดั

 
เดิม

เป็น
บร
ษิัท

รว่ม
 ขอ

งบ
รษิั
ท

ฯ ซ
ึ่งจ
ดท

ะเบ
ียน

ใน
ปร
ะเท

ศ
ไท
ย 
เมื่
อว
ันท

ี่ 8
 สิ
งห

าค
ม 

25
59
 โด

ยบ
ริษั
ทฯ
 ถือ

หุ้น
ใน

สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 44

.44
 ขอ

งท
นุ

จด
ทะ

เบ
ียน

 40
,00

0,0
00
 

บา
ท 
ต่อ

มา
วัน

ที่ 
1 มี

นา
คม

 
25

61
 บร

ิษัท
ฯ ไ

ด้ซ
ือ้ห

ุ้นเ
พิ่ม

ท า
ให
้กล

าย
เป็
นบ

ริษั
ทย

่อย
 

ขอ
งบ
ริษั
ทฯ
 โด

ยบ
ริษั
ทฯ
 ถือ

หุ้น
ใน
สัด

ส่ว
นร
อ้ย

ละ
 52

.80
 

ขอ
งท
ุนจ

ดท
ะเบ

ียน
 40

 ล้า
น

บา
ท 

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

ร 
 

0.5
3  

-  
ราย

ไดค้
า่บ
รกิา

ร เป็
นร
าย
ไดท้

ี่เรยี
กเก็

บจ
าก

 บร
ษิัท

 เก
รซ 
วอ
เทอ

ร ์เม
ด จ

 าก
ดัใ
นก
ารใ

หบ้
รกิ
ารข

นส
ง่ใน

ปร
ะเท

ศ ใ
นช
ว่งต

น้ปี
 25

61
 ก่อ

นท
ี่จะ
เป็น

บร
ษิัท

ยอ่
ยข
อง

 NC
L ซ

ึง่เป็
นก
ารป

ระก
อบ
ธุรกิ

จต
าม
ปก
ติ โ
ดย
มี

กา
รก
 าห
นด
ราค

าค
า่บ
รกิ
ารร

ะห
วา่ง

กนั
ใน
ราค

าต
น้ท
นุบ

วก
อตั
ราก

 าไร
  

โดย
ใน
ปี 2

56
1 บ

รษิั
ทมี
ราย

ไดจ้
าก
กา
รขน

สง่
ใน
ปร
ะเท

ศ เ
ทา่
กบั
 0.

53
  ล
า้น
บา
ท  

บร
ษิัท

 เซ
เวน่

เดย
 ์ได
อะ
ลิซ
ีส 

จ า
กดั

 
เป็
นบ

ริษั
ทท

ี่คุณ
วิศ
ิษฎ

์ ปร
ะ

สิท
ธิศ
ิรกิ
ลุ เ
ป็น

กร
รม
กา
ร แ

ละ
มีบ

ริษั
ทค

ิดนี่
ไท
ม ์
จ า
กัด

 ถือ
หุน้

รวม
ใน
สัด

ส่ว
นร
อ้ย
ละ

 74
 

ขอ
งท
ุนจ

ดท
ะเบ

ียน
 5 

ล้า
น

บา
ท  

บร
ิษัท

คิด
นี่ ไ

ทม
 ์จ า

กัด
 เป็

น
บร
ิษัท

ที่ค
ณุว

ิศิษ
ฎ ์ป

ระส
ิทธิ
ศิ

รกิ
ลุ เ
ป็น

กร
รม
กา
ร แ
ละ
ถือ
หุน้

รวม
ใน
สดั
สว่
นร
อ้ย
ละ
 52

 ขอ
ง

ทนุ
จะ
ทะ
เบีย

น 4
0 ล

า้น
บา
ท 

คณุ
คณุ

วิศ
ิษฎ

 ์ปร
ะส
ิทธิ
ศิร
กิลุ
 

เป็
นพ

ี่ชา
ยค

ุณ
ปิ่น

รัก
 ป
ระ

ราย
ไดจ้

าก
กา
รขา

ย 
ลกู
หนี
ก้า
รค
า้ 

24
.66

 
2.5
2 

19
.04

 
2.6
3 

ราย
ไดจ้

าก
กา
รขา

ย เ
ป็น

ราย
ไดท้

ีบ่ร
ษิัท

ยอ่
ย เ
กร
ซ ว

อเท
อร ์

เมด
 จ า

กดั
 เรยี

กเก็
บจ
าก

 บร
ษิัท

 เซ
เวน่

เดย
 ์

ไดอ
ะล
ิซีส
 จ า

กดั
 ใน

กา
รขา

ยน
 า้ย
าฟ
อก
ไตแ

ละ
อปุ
กร
ณท์

างก
ารแ

พท
ย ์ต

า่ง 
 ทีเ่
กี่ย
วข
อ้ง
กบั
กา
รฟ
อก
ไต 

ซึง่เ
ป็น

กา
รป
ระก

อบ
ธุรกิ

จต
าม
ปก
ติ โ
ดย
มีก
ารก

 าห
นด
ราค

าข
าย
ระห

วา่
งก
นัใ
นร
าค
าเท

ียบ
เคีย

งก
บั

บคุ
คล
ภา
ยน
อก
  

โดย
ใน
ปี 2

56
 บร

ษิัท
มีร
าย
ไดจ้

าก
กา
รขา

ย เ
ทา่
กบั
 19

.
  ล
า้น
บา
ท ล

กูห
นีก้
ารค

า้เท
า่ก
บั 

.6
 ลา้

น
บา
ท  

 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)140 141

บุค
คล

ทเ่
ก่ย

วข้
อง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

มล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ
หว่

าง
กัน

 
(ล้
าน

บา
ท)

 
คว

าม
จ า

เป
นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ุสม

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

 
 

 
ป

25
61

 
ป

25
62

 
 

สิท
ธิศ
ิริก
ุล ซ

ึ่งเป็
นภ

รรย
าข
อง

คุณ
 ขอ

งค
ุณกิ

ตต
ิ พ
ัวถ

าว
ร

สก
ุล 
แล

ะ เ
ป็น

ผู้ถื
อห

ุ้นใ
น

บร
ิษัท

ฯ ส
ัดส
่วน
รอ้
ยล
ะ  1

.69
 

ขอ
งท
นุจ
ดท

ะเบ
ียน
แล
ะช
 าร
ะ

แล
ว้ 1

13
.54

 ลา้
นบ

าท
 

Zim
 In

ter
gra

ted
 Sh

ipp
ing

 
Se

rvi
ce

 Lt
d.  

เป็น
ผูถ้ื
อห
ุน้ร
ว่ม
 ใน

บร
ษิัท

 ซิม
 

(ไท
ยแ
ลน
ด)์ 
จ า
กดั
 โด
ยถื
อห
ุน้

ใน
สดั
ส่ว
นร
อ้ย
ละ
 49

 ขอ
งท
นุ

จด
ทะ

เบ
ียน

 1
0,0

00
,00

0 
บา
ท 

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

ร 
ราย

ไดค้
า่ท
ีป่ร
กึษ

า 
ตน้
ทนุ
กา
รให

บ้ร
กิา
ร 

ลกู
หนี
เ้งิน

ทด
รอง

จา่
ย 

ลกู
หนี
อ้ื่น

 
เจา้

หนี
ก้า
รค
า้ 

  

0.0
3 

2.0
9 

8.4
5 - - -   

- 3.9
7 

9.1
5 

0.1
7 

3.8
7 

1.1
1  

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

ร เป็
นร
าย
ไดท้

ี่เรยี
กเก็

บจ
าก

 Zi
m 

Int
erg

rat
ed

 Sh
ipp

ing
 Se

rvi
ce

 Lt
d. 
ใน
กา
รให

บ้ร
กิา
ร

ขน
สง่
ระห

วา่
งป
ระเ
ทศ
 ซึง่

เป็น
กา
รป
ระก

อบ
ธุรกิ

จต
าม
ปก
ติ โ
ดย
มีก
ารก

 าห
นด
ราค

าค
า่บ
รกิ
ารร

ะห
วา่ง

กนั
ใน
ราค

าต
น้ท
นุบ

วก
อตั
ราก

 าไร
  

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

รท
ี่ปร
กึษ

า เ
กิด
จา
กเมื่

อว
นัท
ี่ 10

 สิง
หา
คม
 25

61
 ที่ป

ระช
มุค
ณะ

กร
รม
กา
รขอ

งบ
รษิั
ทฯ
 มี

มต
ิให
ผู้บ้
รหิ
ารเ
จรจ

าเป
ลี่ย
นแ
ปล
งแล

ะแ
กไ้ข

เงื่อ
นไข

บา
งเงื่
อน
ไขใ

นส
ั

าระ
หว
า่งผ

ูถ้ือ
หุน้
กบั
 Zi

m 
Int

erg
rat

ed
 Sh

ipp
ing

 Se
rvi

ce
 Lt

d ใ
นเร

ือ่ง
ที่เกี่

ยว
กบั
ผล
ปร
ะโย

ชน
ข์อ
งบ
รษิั
ทฯ
 โด
ยจ
ะต
อ้ง
ไมน่

อ้ย
กว
า่

ผล
ปร
ะโย

ชน
เ์ดิม

ที่ร
ะบ
อุย
ูใ่น
สั

าเด
มิ ท

ัง้นี
 ้บร

ษิัท
ฯต
อ้ง
ค า
นึง
ถึง
ปร
ะโย

ชน
อ์นั
สงู
สดุ
ขอ
งผ
ูถ้ือ
หุน้
เป็น

หล
กั โ
ดย
เมื่อ

วนั
ที่ 1

5 พ
ศจ
ิกา
ยน
 25

61
 กา

รเจ
รจา

ดงั
กล
า่ว
สิน้
สดุ
ลง
 โด
ยบ
รษิั
ทฯ
ไดท้

 า C
on

sul
tan

cy 
ag

ree
me

nt 
เพิ่ม

เติม
กบั
 Zi

m 
Int

erg
rat

ed
 Sh

ipp
ing

 Se
rvi

ce
 Lt

d. 
เพื่อ

ให
บ้ร
กิา
รท
ี่ปร
กึษ

าเกี่
ยว
กบั
กา
ร

ด า
เนิน

งาน
ขน
สง่
ใน
ปร
ะเท

ศท
ี่ ซึง่

คา่
บร
กิา
รเป็

นไป
ตา
มท
ี่ระบ

ใุน
สั

า  
ตน้
ทนุ
บร
กิา
ร เป็

นต
น้ท
นุท
ี่เกิด

จา
กา
รกา

รใช
บ้ร
กิา
รขน

สง่
ระห

วา่
งป
ระเ
ทศ
 ใน

ราค
าเท

ียบ
เคีย

งก
บั

บคุ
คล
ภา
ยน
อก

 
โดย

ใน
ปี 2

56
 บร

ษิัท
มีร
าย
ไดค้

า่ท
ีป่ร
กึษ

า เ
ทา่
กบั
 .
9
  ล
า้น
บา
ท ต

น้ท
นุบ

รกิา
รเท

า่ก
บั 9

.1
 ลา้

นบ
าท
  

PT
.NC

L I
NT

ER
 

LO
GIS

TIK
 IN

DO
NE

SIA
 
- เป็

นบ
รษิั
ทย
อ่ย
 จด

ทะ
เบีย

น
ใน
ปร
ะเท

ศอ
ินโด

นีเซี
ย ท

ี่
คว
บค

มุโด
ย N

CL
 In

ter
 

Lo
gis

tics
 (S

) P
te.

Ltd
. ซ
ึง่

เป็น
บร
ษิัท

ยอ่
ยข
อง
บร
ษิัท

 
โดย

กา
รท
 าส
ั

าเงิ
นใ
หก้
ู้

แป
ลง
สภ
าพ
 จ า

นว
นเงิ

น 

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

ร 
ตน้
ทนุ
บร
กิา
ร 

 

5.1
9 

0.5
8  

- -  

ราย
ไดค้

า่บ
รกิา

ร เป็
นร
าย
ไดท้

ี่เรยี
กเก็

บจ
าก

 กล
ุม่บ
รษิั
ท N

CL
 ใน

กา
รให

บ้ร
กิา
รขน

สง่
ระห

วา่
งป
ระเ
ทศ
 

ใน
ชว่
งเว
ลา
ก่อ
นท
ี่จะ
เป็น

บร
ษิัท

ยอ่
ย ซ

ึง่เป็
นก
ารป

ระก
อบ
ธุรกิ

จต
าม
ปก
ติ โ
ดย
มีก
ารก

 าห
นด
ราค

า
คา่
บร
กิา
รระ

หว
า่งก

นัใ
นร
าค
าต
น้ท
นุบ

วก
อตั
ราก

 าไร
  

ตน้
ทนุ
บร
กิา
ร เป็

นต
น้ท
นุท
ี่เกิด

จา
กา
รกา

รใช
บ้ร
กิา
รขน

สง่
ระห

วา่
งป
ระเ
ทศ
 ใน

ราค
าเท

ียบ
เคีย

งก
บั

บคุ
คล
ภา
ยน
อก

 
โดย

ใน
ปี 2

56
1 บ

รษิั
ทมี
ราย

ไดจ้
าก
กา
รขน

สง่
ระห

วา่
งป
ระเ
ทศ

 เท
า่ก
บั 5

.19
  ล
า้น
บา
ท แ

ละ
ตน้
ทนุ
บร
กิา
ร

เทา่
กบั
 0.

58
 ลา้

นบ
าท
  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)142 143

บุค
คล

ทเ่
ก่ย

วข้
อง

 
คว

าม
สัม

ัน
 ์

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

มล
ค่า

รา
ยก

าร
ระ
หว่

าง
กัน

 
(ล้
าน

บา
ท)

 
คว

าม
จ า

เป
นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ุสม

ลข
อง

รา
ยก

าร
 

 
 

 
ป

25
61

 
ป

25
62

 
 

60
,00

0 เ
หร
ยี

สห
รัอ

เมร
กิา
 เมื่
อว
นัท
ี่ 16

 
กร
กฎ
าค
ม 2

56
1 แ

ละ
ท า

สั
า B

usi
ne

ss 
co

op
era

tio
n a

gre
em

en
t  

เพื่อ
วตั
ถปุ
ระส

งค
ใ์น
กา
รเข

า้
คว
บค

มุก
ารด

 าเนิ
นธ
ุรกิ
จ 

แล
ะบ
รหิ
ารง

าน
ทัง้
โดย

ตร
ง

แล
ะท
างอ

อ้ม
 แล

ะต
กล
งแบ

ง่
ก า
ไรใ
หบ้

รษิั
ทใ
นส
ดัส
ว่น
รอ้ย

ละ
 60

 ขอ
งก
 าไร

สทุ
ธิส
 าห
รบั

ปี 

 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)142 143

 

 

สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลท่อาจมความขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดร้บัวงเงินสนิเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์ านวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกูร้วมทัง้สิน้ 480 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- วงเงินเบิกเกินบั ชีรวม 60 ลา้นบาท  
- วงเงินตวัสั าใชเ้งิน รวม 300 ลา้นบาท 
- วงเงินการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศรวม 120 ลา้นบาท  

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกนัโดยสทิธิเรยีกรอ้งในบั ชีเงิน ากของบรษัิท  การจดจ านองทีด่ินและสิง่ปลกูสรา้งของบรษัิท  

ความจ าเปนและความสมเห ุสม ลของรายการระหว่างกัน  

ในช่วงปี 2561 – 2562 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยแบ่งการท ารายการ
ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่   

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รายการรายไดค้า่บรกิาร รายไดค้า่ที่ปรกึษา และตน้ทนุ
บรกิารกบับรษัิท Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั และรายไดจ้าก
การขายกบับริษัท เซเวน่เดย ์ไดอะลิซ ีส จ ากดั  ซึ ่งรายการดงักลา่วเป็นรายการที ่มีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล และไม่ท าใหบ้ร ิษัทเสียประโยชนแ์ต่อย ่างใด  โดยบริษัทมีการก าหนดราคาที ่สามารถ
เปรียบเทียบไดก้บัการท ารายการกบับคุคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัโดยการก าหนดราคารายไดค้่าบริการ
และการขายสินคา้ระหวา่งกนัในราคาตน้ทนุบวกอตัราก าไรและมีเงื่อนไขการคา้ตามปกติ สว่นรายไดค้่าที่
ปรกึษาเป็นราคาที่เหมาะสมที่ก าหนดตามสั า 

2. รายการเช่าทรพัยส์ิน ซึ่งไดแ้ก่ การเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งจาก าติสนิทของคณุกิตติ พวัถาวรสกุล ซึ่ง
เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ให ่ การเช่าที่ดิน อาคารส านกังานและอาคารโรงงานจากภรรยาของคณุกิตติ พวั
ถาวรสกุล และจากบริษัทที่ภรรยาเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ ซึ่งรายการดงักลา่วเป็นรายการที่มีความจ าเป็น
และสมเหตสุมผล และไม่ท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่างใด  

มา รการหรือข้ัน อนการอนุมั กิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทไดม้ีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัซึง่ไดผ้่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2556 โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งท ารายการระหว่างกันกบับุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สีย บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น เก่ียวกับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านา ในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทจะใหผู้เ้ช่ียวชา อิสระหรอืผูส้อบบั ชีของบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ หรือผูถื้อ
หุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสว่นไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
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อนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว  นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมี
ดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินคา้ วตัถุดิบ เป็นตน้ โดยการท า
รายการดังกล่าวจะตอ้งมีเง่ือนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่ง
เทียบเคียงไดก้บัการท ารายการระหวา่งบรษัิทและบคุคลทั่วไป หรอืการท ารายการระหวา่งบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับคุคลทั่วไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความ
จ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะป ิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  รวมถึงการ
ป ิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รายการระหว่างกันอื่น  ที่ส  าคั  นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ 
เช่น รายการเช่าทรพัยส์นิ หรอืรายการเก่ียวกบัการซือ้ขายทรพัยส์นิ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงิน 
เป็นตน้ บรษัิทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความ
จ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะ
ป ิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการป ิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคั ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
นโยบายการใหกู้ย้ืมเงินเพื่อใหบ้คุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงาน
แทนบรษัิท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะป ิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั 

ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการป ิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท า
รายการที่เก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคั ของบริษัท เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการ
ดงักลา่วไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผู้ถือหุน้ทกุราย โดยบรษัิทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบั ชีของบรษัิท 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาค  

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ การใหบ้ริการจัดการขนส่งและพิธีการ
ศลุกากร รายไดจ้ากการขายน า้ยาฟอกเลอืดและครุภณัฑท์างการแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเลอืดซึง่เป็นรายการคา้ปกติ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาดา้นการขนสง่ในประเทศ รายการเช่า พืน้ที่เก็บเอกสาร  เช่าที่ดิน อาคารส านกังาน
และอาคารโรงงาน ซึ่งเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรบัรายการระหว่างกันดงักล่าวท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บรษัิทฯ จะป ิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทา่นผู้ถอืหุน้ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บักำรแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญและประสบกำรณโ์ดยเ พำะ และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่
ก ำหนดไวใ้นก บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่จดัท ำตำมแนวทำงและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต ) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท ) โดยมีรำยช่ือปรำก ดงันี ้ 

1. นำยพงศพ์นัธ ์  คงก ำเหนิด  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำงจิตรมณี   สวุรรณพลู  กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพั นำนนัทกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยม ีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ส ำหรบัปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ ิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรของ ่ ำยบริหำรและ ่ ำยจดักำร ได้
ด  ำเนินกำรตำมนโยบำย ก ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ก หมำยที่เก่ียวขอ้ง  เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้นและมีมำตรฐำน มีกำร
ควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูตอ้งช่ือถือได ้โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้  4 ครัง้ โดยรำยละเอียดกำรเขำ้รว่ม
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 ปรำก ในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกำรจัดกำร” และสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนที่
ป ิบตัิไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ของบรษัิท วำ่มีกำรเปิดเผยอยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและก ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิงบกำรเงิน
ดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ รำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท มีควำมถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และมี
กำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัครบถว้น 

2. สอบทำนและใหค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้ี
ควำมถกูตอ้งครบถว้น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่น ๆ มีควำมสมเหตสุมผลเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเก่ียวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผล เป็นธรรม 
ปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นสำระส ำคญั เพื่อควำมโปรง่ใสและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

3. สอบทำนใหบ้รษัิท ป ิบตัิตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ละ
ก หมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดป้ ิบตัิตำมก หมำย
และระเบียบที่ใชบ้งัคบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท ตำมก หมำยที่ส  ำคญั 
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4. สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และมีประสิทธิผล 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอ รวมถึงกำร
ประเมินควำมเสีย่ง กิจกรรมกำรควบคมุ ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู และระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ไมพ่บขอ้บกพรอ่งของกำรควบคมุภำยในท่ีมีสำระส ำคญั 

5. สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมก หมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และก หมำย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรดแูลดำ้นกำรำป ิบัติตำมก  ระเบียบ และนโยบำยที่เก่ียวขอ้ง ให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6. พิจำรณำ เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมทัง้พิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทน
ในปี 2562 รวมทัง้เขำ้ประชุมกับผูส้อบบญัชีและ ่ ำยตรวจสอบ โดยไม่มี ่ ำยจัดกำร  เขำ้รว่ม โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ
รำยงำนทำงเงินของบรษัิท ใหม้ีควำมถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัครบถว้น 

7. พิจำรณำประเมินผลกำรป ิบตัิงำนในรอบปี 2562 โดยวิธีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
บรษัิท ผลกำรประเมินสรุปวำ่ กำรป ิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูใ่นเกณ ด์ีมำก 

โดยสรุปภำพรวมแลว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ ิบตัิหนำ้ที่ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นก บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 
 
 
 

     
       (นำยพงศพ์นัธ ์คงก ำเหนิด) 
               ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การก ากบัดแูลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  มีข้อมูลที่
ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอย่างเพียงพอ  งบการเงินไดถื้อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  โดย
เลอืกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอและใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั  รวมถึงจดัใหม้ีและด ารงรกัษา
ไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหเ้ช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน  การดูแลรกัษา
ทรพัยส์ินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด าเนินการที่ผิดปกติ  รายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นรายการจริงทางการคา้อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ  รวมทัง้มี
การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้  และไดร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัเรื่องนีใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษัิท 
  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
และสามารถใหค้วามมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป และแสดงความเห็นวา่งบ
การเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

           
 
 
 

 

                         
 
                            (พล.อ.พอพล  มณีรนิทร)์                                                   (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ) 
                          ประธานคณะกรรมการบรษัิท                                             ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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ค าอ ิบายและวเิคราะหฐานะทางการเงนิและ ลการด าเนินงาน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์( Logistics 
Provider) โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริกำรรบัจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสูธุ่รกิจบริกำรขนส่งใน
ประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศดว้ยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิำรอยำ่งครบวงจรมำก
ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครือ่งไตเทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณั ท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีสดัสว่นกำรถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภำพนัธปี์ 2561 จำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งมีผลท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 52.80 มีผลท ำใหบ้ริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดงักล่ำว งบ
กำรเงินรวมส ำหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณั  ์รวมอยูด่ว้ย ดงันี ้

 

รายได้ 
2560 2561 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

การจัดการขนส่งระหว่าง ระเท        

- ทำงเรอื 891.75 91.36 966.05 80.27 1,012.15 79.69 
- ทำงอำกำศและบรกิำรอ่ืน ๆ 23.13 2.37 25.56 2.12 37.86 2.98 
รวมบริการจัดการขนส่งระหว่าง ระเท  914.88 93.73 991.61 82.39 1,050.01 82.67 
การขนส่ง น ระเท  ) 61.17 6.27 127.30 10.58 102.32 8.06 
รวมรายได้จากการ หบ้ริการขนส่งรวม 976.05 100.00 1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 
รายได้จากการขายน ายา อกเลอดและครุ ั  - - 84.66 7.03 117.69 9.27 
รายได้จากการ หบ้ริการและการขายรวม 976.05 100.00 1,203.57 100.00 1,270.02 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีรำยไดร้วม 1,203.57 ลำ้นบำทในปี 2561 และเพิ่มขึน้เป็น 1,270.02 ลำ้นบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 5.52 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่เพิ่มขึน้ 33.42 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณั ์
เพิ่มขึน้ 33.03 ลำ้นบำท  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนสง่รวม 1,118.91 ลำ้นบำทในปี 2561 และเพิ่มขึน้เป็น 1,152.33 ลำ้นบำท ในปี 2562 คิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 2.99 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได  ้พบว่ำรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศทำงทะเลมียอดเพิ่มขึน้จำกปี 
2561 จ ำนวน 46.10 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทย่อยที่ตัง้เพิ่มในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกำ, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใน
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ประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสิงคโปร์  PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited จำกกำรขยำยฐำนรำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส  ำนกังำน 
ไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในภูมิภำคต่ำง  ๆ และรำยไดจ้ำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่เพิ่มขึ ้น 12.30 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดท้ ำสญัญำกับ EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสรำเอล) เพื่อเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนสง่ทำงอำกำศ จึงท ำใหม้ีรำยไดจ้ำกสำยกำรบินดงักลำ่วเพิ่มขึน้ 

 ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 24.98 ลำ้นบำท เนื่องจำกเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มีมติใหจ้ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิท SSK ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ ใหก้บักรรมกำรทำ่นหนึ่ง
ของบรษัิท SSK  สง่ผลใหบ้รษัิท SSK สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท นบัแตว่นัดงักลำ่ว ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนขนสง่ทำงบก
โดยใชร้ถหวัลำกของบริษัท SSK จึงรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพียง 11 เดือน จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศลดลงจำกปีก่อน 

ส ำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ำกัด ได้จัดตั้งขึน้ เมื่อเดือนมีนำคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุน
บุคคลภำยนอก ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีศักยภำพสูงและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้โดยหวัลำกและหำงพว่ง และรถประเภทอื่น ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไมม่ีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใชท้รพัยส์นิหวัลำก หำง
พว่ง อีกตอ่ไป บรษัิทฯ ไดโ้อนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพว่ง จ ำนวน 98 หำง ของบรษัิทฯ เป็นเงินลงทนุในบรษัิทรว่มดงักลำ่ว 
มลูค่ำตำมสญัญำโอนทรพัยส์ินเพื่อกำรลงทุน คิดเป็นประมำณ 120.94 ลำ้นบำท โดยก ำหนดเกณ ใ์นกำรโอนที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำ
ประเมินของผูป้ระเมินอิสระ และตอ้งไมเ่กิดผลขำดทนุจำกกำรโอนทรพัยส์นิ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนขนสง่ภำยในประเทศภำยใต้
บริษัทรว่มดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงดำ้นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงดำ้นตน้ทนุและค่ำเสื่อมรำคำของทรพัยส์ิน เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนของบริษัทใหด้ีขึน้ สง่เสริมใหบ้ริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไรมั่นคงและต่อเนื่องใน
อนำคต และสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใตก้ำรรว่มทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำก วำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท ำใหย้อดขำยงำนปนู หรือกำรใชร้ถปนู ไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  จึงท ำใหท้ัง้สอง ่ ำยตดัสินใจขำยรถปนูเพื่อลดผลขำดทุนที่จะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกกำรร่วมทุนดงักลำ่วในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ 
บริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริหำรเพียง ่ ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคลอ่งตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระ
ตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำรถปนู และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน โดยภำยหลงักำรลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจำกทรพัยส์ินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ และมีผูบ้ริหำรที่มี
ประสบกำรณค์วำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่ง ่ ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มี
ควำมตอ้งกำรกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มมำกขึน้อีกดว้ย ซึ่งผลประกอบกำรของ SSK ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้แลว้ มีผลประกอบกำรท่ีดี
ขึน้มำก แต่ยังมีผลขำดทุนอยู่ โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจขำยหุน้ทัง้หมดเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำ
ด ำเนินงำน ภำวะขำดทนุสะสมที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพิ่มสภำพคลอ่งของบรษัิทฯ  

ในระหวำ่งปี 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะปิคอพั เพื่อใชร้บัขนสง่กระจำยสนิคำ้ตำ่ง ๆ เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรแก่กลุม่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลือ่นยำ้ยสินคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะปิคอพั โดยอำศยัควำม
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ช ำนำญดำ้นกำรบริกำรจดักำรระบบกำรขนสง่สินคำ้ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนสง่สนิคำ้
ของบรษัิทฯใหเ้ติบโตได ้ 

ทัง้นี ้เมื่อขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK แลว้ กลุม่บริษัท ยงัมีกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะปิคอพั และ
ใหบ้รกิำรขนสง่โดยรถหวัลำกและหำงพว่งอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรส่งมอบบริกำรใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยในกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ 
บริษัทฯ จะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมีกำรสง่มอบใบตรำสง่ (Bill of Lading/Air Way Bill) ใหแ้ก่ลกูคำ้ ส  ำหรบักำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศ 
บรษัิทฯจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อรถบรรทกุของบรษัิทมีกำรสง่มอบสนิคำ้ใหแ้ก่ผูร้บัท่ีจดุหมำยปลำยทำง 

ในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบรษัิทฯนัน้ จะรบัรูจ้  ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ไดร้บัจำกลกูคำ้  ดงันัน้ รำยไดค้ำ่บรกิำรของบรษัิทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุคำ่ระวำงรวมถึงตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอื่น ๆ ที่บรษัิทฯไดจ้่ำยไปก่อนแลว้และอตัรำก ำไรที่บรษัิทคิดจำก
ลูกคำ้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยไดค้่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งตน้ทุนค่ำระวำงและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ นัน้คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91-98 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรวมของ
บรษัิท 

ตน้ทนุหลกัในกำรใหบ้ริกำรของบริษัทส ำหรบัธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่ำระวำงและค่ำสว่นแบง่
รำยไดท้ี่จ่ำยคืนใหแ้ก่ลกูคำ้ สว่นตน้ทนุหลกัของธุรกิจบริกำรขนสง่ในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่ำน ำ้มนั  ในกำรก ำหนดค่ำบริกำรกบั
ลกูคำ้นัน้ บรษัิทจะใชว้ิธีอตัรำตน้ทนุบวกก ำไร ซึง่กำรท่ีบรษัิทมีกำรจองระวำงเรอืหรอืเครือ่งบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหส้ำมำรถเจรจำ
กับผูใ้หบ้ริกำรขนส่งในกำรขอก ำหนดรำคำค่ำระวำงล่วงหนำ้  โดยระยะเวลำที่บริษัทจองระวำงเรือหรือเครื่องบินกบัระยะเวลำที่
ลกูคำ้ตกลงอตัรำคำ่บรกิำรกบับรษัิทนัน้ มีช่วงระยะเวลำหำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผลใหบ้รษัิทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรที่
สะทอ้นตอ่กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงในแต่ละช่วงเวลำได ้ส ำหรบัคำ่บรกิำรขนสง่ในประเทศ บรษัิทใชว้ิธีกำรก ำหนดรำคำแบบ
ตน้ทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัรำค่ำบริกำรจะแปรผนัตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำน ำ้มนัซึง่เป็นตน้ทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลง
ได ้โดยตน้ทนุรวมที่เกิดขึน้ในปี 2562 ทัง้ตน้ทนุคำ่ระวำงเรือและอำกำศ ค่ำขนสง่ ค่ำนำยหนำ้ และผลประโยชนพ์นกังำนที่เพิ่มขึน้
จำกปี 2561 เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้   

 อัตราก าไรขนัต้น 

กลุ่ม ุรกิจ 2560 2561 2562 

บรกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 17% - 21% 17% - 21% 18% - 25% 
บรกิำรขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 12% - 17% 11% - 15% 
อัตราก าไรขนัต้นรวม 19.76% 18.78% 19.84% 

ก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้ในและระหวำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทเทำ่กบั 192.82  ลำ้นบำท  210.19 ลำ้นบำท 
และ 228.81 ลำ้นบำท ในปี 2560, 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 19.76  รอ้ยละ 18.78 และ 
รอ้ยละ 19.84 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 จำกปี 2560 และ 2561 เนื่องจำกกลุม่บรษัิท ขยำยตลำด
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โดยกำรเปิดบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้  มุ่งเนน้กำรขยำยฐำนลกูคำ้และเพิ่มปริมำณกำรใหบ้ริกำรหลำย ๆ ประเภทของ
บริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสใหบ้ริษัทไดน้ ำเสนอคุณภำพบริกำรแก่ลูกคำ้ในส่วนที่ยงัมิเคยใชบ้ริกำรดำ้นอื่น ๆ  ท ำให้
สำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ไดม้ำกขึน้ จึงท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น 19.84 ในปี 2562  

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณั เ์กิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตและเวชภณั ต์่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ์ 
2561 บรษัิทฯไดซ้ือ้หุน้เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึง่  มีผลใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 52.80 จึงท ำ
ใหบ้ริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  ในระหว่ำงปี 2561 จึงท ำใหร้ำยไดใ้นงบกำรเงินรวม มีรำยไดข้อง GWM 
ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 ดงันี ้

 รายได้และก าไรขันตน้จากการขาย 

กลุ่ม ุรกิจ 2560 2561 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - 84.66 117.69 
ก ำไรขัน้ตน้ - 17.18 27.50 
อัตราก าไรขนัต้น - 20.29% 23.37% 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและก ำไรขัน้ตน้ปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2561 จึงน ำผลประกอบกำรมำรวมไดเ้พียงเดือน  10 เดือน แต่ในปี 2562 มีผลประกอบกำรทัง้ 12 เดือน 
ประกอบกบัยอดกำรสั่งซือ้น ำ้ยำที่เพิ่มขึน้เนื่องจำกบรษัิทสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไดเ้พิ่มขึน้มำก สง่ผลใหบ้รษัิท  GWM  มีผลก ำไร
สทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในปี 2562 เป็นจ ำนวน 3.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีผลก ำไรสทุธิ
ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 0.17 ลำ้นบำท 

รำยไดอ้ื่นของกลุม่บรษัิทเกิดจำก 
1. ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย จ ำนวน 27.18 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิท LG (TH) 

จ ำนวน 11.15 ลำ้นบำท และจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท SSK จ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท เนื่องจำกในงบกำรเงิน
รวมในงวดก่อน ๆ ไดร้วมผลขำดทนุของบริษัทดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมตลอดเวลำที่เป็นบริษัทยอ่ย เมื่อมีกำรขำย
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยดงักลำ่วในรำคำทนุ จึงรบัรูเ้ป็นก ำไรกลบัมำในงบกำรเงินรวม 

2. รำยไดอ้ื่น ๆ เช่น ดอกเบีย้รบั รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน (อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
และคำ่บรกิำรท่ีปรกึษำ เป็นตน้ 

บรษัิทมีขำดทนุสทุธิในปี 2560 เทำ่กบั 7.60 ลำ้นบำท และมีก ำไรสทุธิในปี 2561 และปี 2562 เทำ่กบั 3.16 ลำ้นบำท และ 
11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีอตัรำขำดทนุสทุธิในปี 2560 เท่ำกบัรอ้ยละ 0.78 และมีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกบั
รอ้ยละ 0.28 และรอ้ยละ 0.87 ตำมล ำดบั เนื่องจำก 
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ในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 7.60 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเ พำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 4.54 ลำ้นบำท สว่นบริษัท
ยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร ์บรษัิท NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขำดทนุ 2.39 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรบัโครงสรำ้ง ่ ำยกำรตลำด
ของบริษัทฯ ใหม่ และหนีสู้ญระหว่ำงประเทศซึ่งภำยหลังจำกกำรปรับโครงสรำ้ง ่ ำยกำรตลำดแล้วจะท ำให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรท่ีดีขึน้ดงัเดิม บรษัิทรว่มคำ้ บรษัิท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“SSK”)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
14 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ รบัรูผ้ลขำดทนุตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 43.84% เป็นจ ำนวน  9.47 ลำ้นบำท เนื่องจำกธุรกิจกำรขนสง่ปนู
มีอตัรำก ำไรไมด่ีนกั ซึ่งทำงบริษัทฯไดป้รบัเปลี่ยนกลยทุธ ์และโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ใหม่ตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหำคม 2560 ท ำใหบ้ริษัทรว่ม
คำ้ SSK กลำยเป็นบริษัทยอ่ย และบรษัิทฯมีสดัสว่นกำรถือหุน้เป็น 75.35% โดยหลงัจำกเปลี่ยนสดัสว่นกำรถือหุน้แลว้ บริษัทฯ รบั
สว่นแบง่ขำดทนุตำมอตัรำสว่นกำรถือหุน้ใหม ่จ ำนวน 5.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกช่วงแรกที่บรษัิทฯ เปลีย่นแปลงกลยทุธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ SSK มีตน้ทุนในกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มตน้ จึงท ำให ้SSK ยงัขำดทุนอยู่ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนรำคำซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ SSK จ ำนวน 6.84 ลำ้นบำท สว่นบริษัทรว่ม เกรซ วอเทอรเ์มด จ ำกดั (“GWM”)   ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไต 
ก่อตัง้ในเดือนสิงหำคมปี 2559 มีผลขำดทนุจำกประกอบกำรปี 2560 จ ำนวน 5.42 ลำ้นบำท บริษัทฯ รบัรูผ้ลขำดทนุตำมสดัสว่นท่ี
ลงทนุ 44.44  เป็นจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำท เนื่องจำก  เริ่มลงทนุและก่อสรำ้งโรงงำนแลว้เสร็จในช่วงกลำงปี 2560 จึงยงัคงมี
ค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อสรำ้ง และขอใบอนญุำตตำ่ง ๆ ซึ่ง GWM เริ่มผลิต และจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตปลำยเดือนกรก ำคม 2560 
และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 3.16 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเ พำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 6.40 ลำ้นบำทซึง่ดี
ขึน้จำกปี 2560  ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบกำรดีขึน้มีรำยไดแ้ละ
ก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกปี 2561 บรษัิทขยำยฐำนลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ ประกอบกบัไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้เดิมท ำ
ใหส้ำมำรถเพิ่มยอดขำยไดม้ำก และในระหว่ำงปี บริษัทฯ ขยำยสว่นงำนขนสง่แบบ LCL Shipment (Less than Container Load 
ท ำใหม้ีรำยไดแ้ละก ำไรในส่วนงำนดงักล่ำวเพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ก ำไรสทุธิ  2.93 ลำ้นบำท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“LG (TH)”) มีขำดทนุสทุธิตำมอตัรำสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุ 0.81 ลำ้นบำท 
ซึ่งดีขึน้จำกปีก่อนมำกเนื่องจำกมีรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรตูค้อนเทนเนอรไ์ดด้ีขึน้ แต่ก ำไรขัน้ตน้
ลดลง เนื่องจำกสำยเรอืหลำยแหง่มีกำรควบรวมกนัมำกในปี 2561 จึงท ำใหม้ีกำรแขง่ขนัทำงดำ้นรำคำในตลำด ทัง้นีบ้รษัิทฯ มีกำร
ติดตำมควำมเคลือ่นไหวของตลำดอยำ่งใกลชิ้ด เพื่อปรบัเปลีย่นกลยทุธท์ำงกำรตลำดใหท้นัเวลำเพื่อใหบ้รษัิทมีผลประกอบกำรที่ดี
ขึน้ต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด ( “SSK”) หลังจำกที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แลว้ได้เขำ้ไป
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ SSK ท ำให ้SSK มีผลประกอบกำรดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  โดยในปี 2561 บริษัท 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เดิมบริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ต่อมำใน
เดือนกรก ำคม 2561 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ ำนวนในรำคำทุน เนื่องจำกกองทุน 
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผูส้นบัสนุนเงินทนุหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะลม้ละลำย  โดยมีหุน้สำมญั 
140,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร ์รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญสิงคโปร ์ใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหนึ่งของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัแหง่หนึ่งในประเทศสิงคโปร ์เป็นผลให ้Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เนื่องจำกบรษัิท Legacy มีผลขำดทนุสะสม และสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งแบกภำระคำ่ใชจ้่ำย 
ค่ำด ำเนินกำร และ ภำวะขำดทนุสะสม ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นีใ้นบริษัทฯไดร้วมผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักลำ่ว 
จ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม สว่นบรษัิทยอ่ยที่เปิดในปี 2561 ซึง่ประกอบดว้ย NCL International Logistics USA Inc. 
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(“NCL USA”) ในประเทศสหรฐัอเมริกำ Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศ
จีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนำม และ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบกำรรวมขำดทุน 2.87 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขยำยกำร
ลงทนุในตำ่งประเทศ มีคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ  ในช่วงเริม่ก่อตัง้ และขยำยงำนท ำใหม้ีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บรษัิท
ฯ คำดหวงัวำ่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยเต็มก ำลงัตำมเป้ำหมำยแลว้จะสง่ผลใหก้ลุม่บริษัท มีผลประกอบกำรท่ีดี
ยิ่งขึน้ตำมล ำดบั 

สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเ พำะบริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิ 12.85  
ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2562 บรษัิทขำยเงินลงทนุในบรษัิทย่อย SSK ในรำคำทนุ โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคำ่หุน้ภำยใน 2 ปี
ครึง่ ท ำใหบ้รษัิทรบัรูข้ำดทนุจำกกำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่วจ ำนวน 13.29 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีจ ำหนำ่ย
เงินลงทุน โดยรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน 13.29 ลำ้นบำทดงักล่ำวนี ้จะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดด้อกเบีย้รบัตลอด
ระยะเวลำ 2 ปีครึ่ง จนกว่ำจะได้รบัเงินค่ำขำยเงินลงทุนทัง้หมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มี
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 2.98 ลำ้นบำท จำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลกิ
จำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย  วนั และกำร
ลดลงของอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรประมำณกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรเปิดบรษัิทย่อยในตำ่งประเทศที่
เพิ่มขึน้ท ำใหม้ีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
คำ่ชดเชยตำมก หมำย กำรกลบัรำยกำรปรบัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบวำ่ ปี  งบเ พำะ
บริษัทฯ  มีผลก ำไรสทุธิ 3.42 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2561 เพียง 0.55 ลำ้นบำท สว่นบริษัทยอ่ย ต่ำง ๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ มี
ผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุม่บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2561 รวม 29.07 ลำ้นบำท เนื่องจำกสำมำรถขยำยฐำน
ลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ และสำมำรถบริหำรจัดกำรตน้ทุนไดด้ีขึน้ มีรำยไดอ้ื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  
22.11 ลำ้นบำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ไดก้ลำ่วไปแลว้ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึน้ 48.03 ลำ้นบำทจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลำ่วไวใ้นงบกำรเงินเ พำะกิจกำร และจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัท
ย่อยที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ลำ้นบำทเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยำยงำน มีค่ำใชจ้่ำยของ GWM ที่เพิ่มขึน้
จำกปีก่อน 3.22 ลำ้นบำท และคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิทยอ่ย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลำ้นบำท เนื่องจำกขยำยงำนสว่น LCL  ท ำ
ใหม้ีพนกังำนเพิ่มขึน้ และมีกำรยำ้ยส ำนกังำนเพื่อรองรบักำรขยำยงำนท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยและตดัจ ำหน่ำยสว่นปรบัปรุง
ส ำนกังำนเดิม ซึง่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยเต็มก ำลงัตำมเปำ้หมำยแลว้ท ำใหก้ลุม่บรษัิท มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้
ตำมล ำดบั 
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การวเิคราะหฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยข์องกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 32-47 โดยมีสว่นประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้ และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 53-68 ของสินทรพัยร์วม โดยมีสว่นประกอบหลกั
ไดแ้ก่ ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะและอปุกรณ ์สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 และ ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกบั  736.58 ลำ้นบำท 
และ 812.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัของกำรเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยร์วมในปี 2562 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีจ้ำกกำร
ขำยเงินลงทนุ จ ำนวน 114.53 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิท SSK ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยมีระยะเวลำกำร
จ่ำยเงิน 2 ปีครึ่ง  กำรเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ำรคำ้ 77.59 ลำ้นบำท ซึ่งสมัพนัธ์กับรำยไดข้องกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึน้ กำรเพิ่มขึน้ของ
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 23.21 ลำ้นบำท จำกกำรที่บริษัทยอ่ย LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปรซ์ือ้สว่นงำนธุรกิจกำร
บรกิำรขนสง่และกระจำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศกบับรษัิทในประเทศแหง่หนึง่ เป็นจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท ซึง่ไดด้  ำเนินกำรใหม้กีำร
วดัมลูค่ำยตุิธรรมของสว่นงำนธุรกิจโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ประเมินมลูค่ำยตุิธรรมและอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนแต่ละรำยกำร โดยมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3-25 ปี และกำรลดลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์136.73 ลำ้นบำท จำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ท ำใหร้ำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณข์องบริษัท SSK ไม่ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของกลุ่ม
บรษัิท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรถหวัลำกและหำงพว่ง 

กลุ่มบริษัทฯมีลกูหนีก้ำรคำ้ กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 2.63 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
กำรคำ้ กิจกำรอื่น 246.02 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จำกกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีม้ีระยะเวลำเก็บหนี ้
เ ลี่ย 75 วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลำตำมเครดิตเทอม ซึ่งกลุม่บริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไวอ้ย่ำงเพียงพอแลว้จ ำนวน 5.88 
ลำ้นบำท  

หนีส้ินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 82-92 ของหนีส้ินรวม โดยมี
สว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้ ส ำหรบัหนีส้นิไมห่มนุเวียนคิดเป็น
สดัสว่นประมำณรอ้ยละ 8-18 ของหนีส้ินรวม โดยมีสว่นประกอบหลกัไดแ้ก่ หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  เงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2562 เทำ่กบั 502.96 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 
สิน้ปี 2561 เป็นจ ำนวน 89.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชห้มนุเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำรของกลุม่บรษัิท และเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เพิ่มขึน้ซึง่สมัพนัธก์บัรำยไดแ้ละตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2561 และ 2562 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้เทำ่กบั 323.30 ลำ้นบำท และ 309.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุ
หลกั ๆ ที่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเกิดจำก สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ยลดลง 24.89 ลำ้นบำท ซึ่งเป็น
สว่นผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท SSK จำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทดงักลำ่วในปี 2562  และก ำไรสะสมเพิ่มขึน้ 
13.39 ลำ้นบำท จำกก ำไรสทุธิในปี 2562 

กลุม่บรษัิทมีภำระผกูพนัดำ้นหนีส้นิ และกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดลุ ดงันี ้

1. ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทฯไดท้ ำสญัญำเช่ำพืน้ที่และสญัญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกหลำยแห่ง โดยมี
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ 1-5 ปี และสำมำรถต่ออำยุได ้กลุ่มบริษัทมีขอ้ผูกมัดที่จะจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมตำม
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สญัญำ ที่ตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 4.63 ลำ้นบำท 0.38 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.08 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์และที่
ตอ้งจ่ำยช ำระหลงัจำก 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี จ ำนวน 2.03 ลำ้นบำท 0.36 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.01 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์

2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนังสือค ำ้ประกันกับ
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรอื เป็นตน้ และเพื่อค ำ้ประกนักำรป ิบตัิงำนตำมสญัญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ 
รวมจ ำนวนเงิน 6.10 ลำ้นบำท  

ส าพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ค 60 31 ค 61 31 ค 62 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ (6.13) 5.51 8.63 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28.39 16.97 10.05 
เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทนุ (24.49) 2.42 ( ) 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (44.69) (20.24) 6.04 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (41.75) (2.16) 6.45 

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 6.45 ลำ้นบำทเป็นผลมำจำกสำเหตหุลกั  ๆ  
ดงันี ้

1. กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 10.05 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ผลก ำไรสทุธิ 8.64 
ลำ้นบำท ปรบักระทบดอกเบีย้จ่ำยและคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยรวม 36.66 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ย
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 27.18 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัยร์วม 7.45 ลำ้นบำท เงินสดรบัจำกภำษีเงินได ้1.99 ลำ้นบำท จ่ำยภำษีเงินได ้9.15 ลำ้นบำท 
เจำ้หนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระเพิ่มขึน้ 124.91 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระลดลง 136.03 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2562 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 7.83  ลำ้นบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ส่วนงำน
ธุรกิจ 25 ลำ้นบำท  และกำรรบัคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 ลำ้นบำท 

3. กระแสเงินสดไดม้ำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6.04 ลำ้นบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 53.76 ลำ้นบำท จ่ำยเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
5.99 ลำ้นบำท จ่ำยหนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 12.56 ลำ้นบำท จ่ำยเงินปันผล 3.04 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้ 
13.16 ลำ้นบำท และจ่ำยคืนทนุใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุจำกกำรลดทนุ SSK 14.28 ลำ้นบำท 
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สญัญำ ที่ตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 4.63 ลำ้นบำท 0.38 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.08 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์และที่
ตอ้งจ่ำยช ำระหลงัจำก 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี จ ำนวน 2.03 ลำ้นบำท 0.36 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และ 0.01 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์

2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรให้ธนำคำรภำยในประเทศ ออกหนังสือค ำ้ประกันกับ
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ เช่น กำรไฟฟำ้ กำรทำ่เรอื เป็นตน้ และเพื่อค ำ้ประกนักำรป ิบตัิงำนตำมสญัญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ 
รวมจ ำนวนเงิน 6.10 ลำ้นบำท  

ส าพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ค 60 31 ค 61 31 ค 62 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ (6.13) 5.51 8.63 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 28.39 16.97 10.05 
เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทนุ (24.49) 2.42 ( ) 
เงินสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (44.69) (20.24) 6.04 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (41.75) (2.16) 6.45 

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ ำนวน 6.45 ลำ้นบำทเป็นผลมำจำกสำเหตหุลกั  ๆ  
ดงันี ้

1. กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 10.05 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรหลกั คือ ผลก ำไรสทุธิ 8.64 
ลำ้นบำท ปรบักระทบดอกเบีย้จ่ำยและคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ยรวม 36.66 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ย
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 27.18 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัยร์วม 7.45 ลำ้นบำท เงินสดรบัจำกภำษีเงินได ้1.99 ลำ้นบำท จ่ำยภำษีเงินได ้9.15 ลำ้นบำท 
เจำ้หนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระเพิ่มขึน้ 124.91 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้คำ้งช ำระลดลง 136.03 ลำ้นบำท สง่ผลใหก้ระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี  2562 เพิ่มขึน้ 

2. กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 7.83  ลำ้นบำท เกิดจำกรำยกำรหลกัคือ เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ส่วนงำน
ธุรกิจ 25 ลำ้นบำท  และกำรรบัคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 ลำ้นบำท 

3. กระแสเงินสดไดม้ำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6.04 ลำ้นบำท  เกิดจำกรำยกำรหลกั คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 53.76 ลำ้นบำท จ่ำยเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
5.99 ลำ้นบำท จ่ำยหนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 12.56 ลำ้นบำท จ่ำยเงินปันผล 3.04 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้ 
13.16 ลำ้นบำท และจ่ำยคืนทนุใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุจำกกำรลดทนุ SSK 14.28 ลำ้นบำท 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน  

ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร มีวงเงิน 60 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีวงเงินกูย้ืมคงเหลือที่ยงัไม่ได้
ใช ้ 46.93 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ 

2. ตวัสญัญำใชเ้งิน มีวงเงิน 300 ลำ้นบำท และ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีวงเงินตวั
สญัญำใชเ้งินคงเหลือที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 111.80 ลำ้นบำท และ 0.61  ลำ้นเหรียญสหรฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ และเพื่อใชใ้นกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกูย้ืมจะเป็นกำร
ออกตวัสญัญำใชเ้งินตำมจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรจะใช ้ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตวั
สญัญำใชเ้งินแลว้ 

การ ิบัตติามเงอ่นไขการกู้ยมทีส่ าคัญ 

ในกำรกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้แตอ่ยำ่งใด  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

  ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.61 เท่ำ 0.76 เท่ำ และ 0.84 เท่ำตำมล ำดับ ซึ่ง
ใกลเ้คียงกนัและเพียงพอตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยอตัรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เท่ำกบั 0.08 เทำ่ 
เนื่องจำกมีสินทรพัยห์มุนเวียนเพิ่มขึน้เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ประมำณ 110.49 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีลกูหนี ้
จำกกำรขำยเงินลงทนุ 31.15 ลำ้นบำท และ เกิดจำกรำยไดข้องบรษัิทยอ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศที่เพิ่มขึน้  

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ ลี่ย 57.52 วัน 59.86 วัน และ 74.94 วัน ส ำหรบัปี 2560, 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั 
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ ลีย่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมำจำกยอดขำยของบรษัิทยอ่ย GWM ที่เพิ่มขึน้มำก ซึง่ระยะเวลำกำรเก็บ
หนีข้องลกูคำ้ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจำกรำชกำร ท ำใหร้ะยะเวลำเก็บหนีเ้ ลี่ยเพิ่มขึน้ 
ประมำณ 3-16 วนั แต่ลกูหนีท้ี่มีระยะเวลำกำรรบัช ำระเงินที่นำนนีไ้ม่มีหนีเ้สียแต่อย่ำงใด ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ใน
แนวนโยบำยกำรใหส้นิเช่ือแก่ลกูคำ้ของบรษัิท ที่บรษัิทก ำหนดไวค้ือมีระยะเวลำเ ลีย่ไมเ่กิน 90 วนั 

บรษัิทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้เ ลี่ย 38.49 วนั มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้ินต่ำง ๆ และช ำระ
เงินกูย้ืมภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยน ำเงินจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และบรษัิทยงัมีวงเงินสนิเช่ือคงเหลอืที่สำมำรถใชไ้ดเ้พิ่มเติม 
ทัง้นีบ้รษัิทฯค ำนงึถึงตน้ทนุในกำรกูย้ืม และหำแหลง่เงินทนุอื่นโดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้                 

อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นทนุ  ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 เทำ่กบั 1.71 เทำ่ 1.28 เท่ำ และ 1.62 เทำ่ตำมล ำดบั ส ำหรบัใน
ปี 2562 มีอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกกลุม่บรษัิทมีหนีส้นิเพิ่มขึน้รวม 89.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีภำระหนีส้นิจำกเงิน



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)158 159

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เพื่อใชห้มนุเวียนในกิจกำร และเจำ้หนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้ รวม 129.18 ลำ้นบำท  
และสว่นทนุลดลง 13.72 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย SSK ซึง่สง่ผลใหอ้ตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้ 

  อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560, 2561 และ 2562 ติดลบ 3.42% , 1.29% และ 3.96% ตำมล ำดับ เนื่องจำก 
เนื่องจำกบริษัทมีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิในปี 2560 เท่ำกบั 7.60 ลำ้นบำท และมีผลก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกบั
3.16 ลำ้นบำท และ 11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลประกอบกำรปี 2560 กลุม่บรษัิทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุสทุธิ 7.60 ลำ้นบำท สว่นปี 2561 และ ปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ มี
ก ำไรสทุธิประมำณ 3.16  ลำ้นบำท และ  11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  สง่ผลใหอ้ตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้, อตัรำผลตอบแทนจำก
สินทรพัย ์ อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำร
ช ำระภำระผกูพนั ในปี 2561 และ 2562 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2560 จึงมีผลดีขึน้ 

ัจจัยทีม่ี ลกระทบต่อ ลการด าเนินงาน นอนาคต 

1. กำรแพรร่ะบำดของโรค โควิด-19 (Covid-19) ทัง้โลก สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และทั่วโลก เนื่องจำก
กระทบหว่งโซอ่ปุทำน ไมว่ำ่จะเป็นกำรขำดแคลนวสัด ุอปุกรณ ์และสนิคำ้ส ำเรจ็รูปท่ีมีกำรขนสง่ผำ่นระบบโลจิสติกส ์กำร
ขนสง่ถกูจ ำกดัเสน้ทำง กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรติดโรคหรอืถกูกกัตวัของผูท้ี่มีควำมเสีย่งจะติดตอ่โรค กำรถกูจ ำกดั
กำรเขำ้ถึงแหล่งผลิตตน้ทำงของสินคำ้เนื่องจำกถูกจ ำกัดในบำงพืน้ที่ที่มีกำรระบำด พฤติกรรมและควำมเช่ือมั่นของ
ผูบ้ริโภคสง่ผลตอ่กำรใชส้ินคำ้ หรือบริกำรในท่ีสำธำระณะ ซึ่งมีผลกระทบตอ่ภำคโลจิสติกสด์ว้ย โดยกลุม่บริษัท เล็งเห็น
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และไดว้ำงแผนเรง่หำแนวทำงตำ่ง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบักลุม่บรษัิท 

2. รฐับำลไทย ไดม้ีกำรประกำศแผนกำรลงทุน เพื่อพั นำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคม และดำ้นโลจิสติกส ์อย่ำง
ชดัเจน โดยมีโครงกำรขนำดใหญ่หลำยโครงกำร ครอบคลมุทัง้กำรขนสง่ทำงถนน ระบบรำง กำรขนสง่ทำงน ำ้ และทำง
อำกำศ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ภำคธุรกิจโลจิสติกส ์รวมทัง้บรษัิทฯดว้ย 

3. กำรเปิดเสรปีระชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 สง่ผลใหก้ำรคำ้ขำย และกำรขนสง่สินคำ้ระหวำ่งประเทศเพิ่มมำกขึน้ 
ซึ่งจะเป็นโอกำสที่ดีที่จะท ำใหบ้ริษัทฯ มีกำรขยำยกิจกรรมโลจิสติกส ์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโอกำส
ใหบ้รษัิทฯ หำพนัธมิตรทำงกำรคำ้ง่ำยขึน้ ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำยและเปำ้หมำยของบรษัิทฯ ที่ตอ้งกำรขยำยพนัธมิตรและ
เครอืขำ่ยในกลุม่ธุรกิจโลจิสติกสท์ัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุใหบ้รษัิทฯ ไดม้ีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็น
หลกัและจะพยำยำมใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทุก ๆ ดำ้น โดยเ พำะควำมไม่
แนน่อนในเรือ่งตำ่ง ๆ  เช่น สถำนกำรณก์ำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ ก ระเบียบตำ่ง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดนโยบำย 
และกลยทุธใ์นกำรบริหำรงำน ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศไดร้บัผลกระทบทัง้ในดำ้นบวก และดำ้นลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดงักลำ่ว 

4. โครงกำรพั นำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงกำรระดบัเมกะ
โปรเจกตภ์ำยใตน้โยบำยไทยแลนด ์4.0 ที่ตอ้งกำรจะพั นำพืน้ที่และโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำ่ง  ๆ  ของเขตเศรษฐกิจบรเิวณ
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ภำคตะวนัออกของไทยใหม้ีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงกำรนี ้จะเริม่ตน้จำกพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบรุี ระยอง และ ะเชิงเทรำ ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอตุสำหกรรมที่ส  ำคญัที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศอยูแ่ลว้ เต็มไปดว้ย
โรงงำนมำกมำยในนิคมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ มีสนำมบิน รวมถึงมีทำ่เรอืที่มีตูส้นิคำ้ผำ่นมำกที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 22 ของ
โลก กำรลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่กำรพั นำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรบักำรเดินทำงและกำรขนส่ง ใหม้ี
ควำมพรอ้มเพื่อรองรบัและเอือ้ประโยชนต์่อกำรเติบโตของภำคอตุสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวมำกยิ่งขึน้ ซึ่งก็จะมีกำร
ร่วมทุนจำกทำงภำคเอกชนเขำ้มำดว้ยในบำงโครงกำร ซึ่งมีกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ไดร้บัผลประโยชนจ์ำกโครงกำร
ดงักลำ่ว รวมถึงภำคธุรกิจโลจิสติกส ์และรวมทัง้บรษัิทฯดว้ย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอตอ อหน องบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ำ เจำ ดตรวจสอบงบกำรเงินรวม องบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอย (กลมบริษทั) ซ่ง ระกอบดวยงบแสดง ำนะกำรเงินรวม  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำ ร ำดทน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเ ล่ียนแ ลงสวน อง อหนรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับ ี สินสดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหต ระกอบงบกำรเงินรวม รวม งหมำยเหตสร นโยบำยกำรบั ชีท่ีส ำคั  และ ดตรวจสอบ       
งบกำรเงินเ ำะกิจกำร องบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ดวยเชนกนั 

ำ เจำเห็นวำงบกำรเงิน ำงตนนีแสดง ำนะกำรเงิน  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ลกำรด ำเนินงำนและกระแส      
เงินสด ส ำหรับ ี สินสดวนัเดียวกนั องบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                       
และบริษทัยอย และเ ำะ องบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)โดย กตอง        
ตำมท่ีควร นสำระส ำคั ตำมมำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ำ เจำ ด ิบติังำนตรวจสอบตำมมำตร ำนกำรสอบบั ชี ควำมรับ ดิชอบ อง ำ เจำ ดกลำว ว นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน นรำยงำน อง ำ เจำ ำ เจำมีควำมเ ็ นอิสระจำก
กลมบริษทัตำม อก ำหนดจรรยำบรร อง ระกอบวชิำชี บั ชีท่ีก ำหนดโดยส ำวิชำชี บั ชี นสวนท่ี
เก่ียว องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ ำ เจำ ด ิบติัตำม อก ำหนดดำนจรรยำบรร อ่น  ตำมท่ีระบ น
อก ำหนดนนัดวย ำ เจำเช่อวำหลกั ำนกำรสอบบั ชีท่ี ำ เจำ ดรับเ ียง อและเหมำะสมเ ่อ ชเ ็ นเก ์ น

กำรแสดงควำมเห็น อง ำ เจำ 
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ข้อมู แ เหตุการณ์ เีน้น 
ำ เจำ อ หสังเกตหมำยเหต ระกอบงบกำรเงิน อ 14 และ อ 15 เก่ียวกบักำรจ ำหนำยเงินลงทน นบริษทัยอย

ดงันี 

• กำรจ ำหนำยเงินลงทน นบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่งเ ็ นบริษทัยอย หแก อหนรำย
หน่ง องบริษทัดงักลำว บริษทั จ ำหนำยเงินลงทนทงัจ ำนวน นรำคำทนโดยมีหนสำมั จ  ำนวน 
12,714,999 หน มลคำหนท่ีตรำ วหนละ 10 บำท รวมเ ็ นเงินทงัหมด 127,149,990 บำท เม่อวนัท่ี 30 

จิกำยน 2562 บริษทั ดท ำสั ำซอ ำยหนและ ดมีกำรโอนหน หกบั อหนรำยดงักลำวแลว 
ทงันี นสั ำซอ ำยหน ดระบ ห ซอจำยช ำระคำหนเ ็ นเช็คลงวนัท่ีลวงหนำจ ำนวนสำม บบั ำย น
ระยะเวลำสำม ี นบัจำกวนัท ำสั ำโดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 30 มิ นำยน 2563 นอกจำกนี บริษทั ด
ท ำสั ำจ  ำน ำหนกบั อหนรำยดงักลำวเ ่อรับจ ำน ำ บหน องบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ  ำกดั ส ำหรับกำรค ำ ระกนักำรช ำระหนี อง ซอ บริษทั รับร ำดทนจำกกำรจ ำหนำยเงินลงทน น
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั หแก อหนรำยดงักลำวจ ำนวน 13 ลำนบำท นงบก ำ ร
ำดทนเบด็เสร็จเ ำะกิจกำร และรับรก ำ รจำกกำรจ ำหนำยเงินลงทนดงักลำวจ ำนวน 16 ลำนบำท น     

งบก ำ ร ำดทนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับ ี ัจจบนั  

• กำรจ ำหนำยเงินลงทน นบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ลน์ จ  ำกดั ซ่งเ ็ นบริษทัยอย หแกบริษทั น
ระเท แหงหน่ง เม่อวนัท่ี 1 ษ ำคม 2562 บริษทั ดท ำสั ำซอ ำยหนกบับริษทัดงักลำวเ ่อ

จ ำหนำยเงินลงทน นรำคำทนโดยมีหนสำมั  599,999 หน มลคำหนท่ีตรำ วหนละ 10 บำท รวมเ ็ นเงิน
ทงัหมด 5,999,990 บำท บริษทั ดรับช ำระเงินจำกกำรจ ำหนำยเตม็จ ำนวนแลวเม่อวนัท่ี 3 ตลำคม 2562 
โดยบริษทั รับรก ำ รจำกกำรจ ำหนำยเงินลงทนดงักลำวเ ็ นจ ำนวน 11 ลำนบำท นงบก ำ รเบด็เสร็จรวม
ส ำหรับ ี ัจจบนั 

ทงันี ำ เจำมิ ดแสดงควำมเห็นอยำงมีเง่อน ตอกร ีดงักลำว ำงตนแตอยำง ด 
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เรองสาคัญในการตรว สอบ  
เร่องส ำคั นกำรตรวจสอบคอเร่องตำง  ท่ีมีนยัส ำคั ท่ีสดตำมดลย ินิจเยีย่ง ระกอบวชิำชี อง ำ เจำ น
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวด ัจจบนั ำ เจำ ดน ำเร่องเหลำนีมำ ิจำร ำ นบริบท องกำรตรวจสอบ     
งบกำรเงินโดยรวมและ นกำรแสดงควำมเห็น อง ำ เจำ ทงันี ำ เจำ ม ดแสดงควำมเห็นแยกตำงหำกส ำหรับ
เร่องเหลำนี  

ำ เจำ ด ิบติังำนตำมควำมรับ ิดชอบท่ี ดกลำว ว นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงิน นรำยงำน อง ำ เจำ ซ่ง ดรวมควำมรับ ดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่องเหลำนีดวย กำร ิบติังำน อง ำ เจำ ด
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเ ่อตอบสนองตอกำร ระเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดง อมลท่ี ดัตอ อเท็จจริง
อนัเ ็ นสำระส ำคั นงบกำรเงิน ล องวธีิกำรตรวจสอบ อง ำ เจำ ซ่ง ดรวมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่องเหลำนี
ดวย ด ชเ ็ นเก ์ นกำรแสดงควำมเห็น อง ำ เจำตองบกำรเงินโดยรวม 

เร่องส ำคั นกำรตรวจสอบ รอมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตละเร่องมีดงัตอ นี 

การรับรู้ราย ด้ 
เน่องจำกกลมบริษทั หบริกำรกบัลกคำเ ็ นจ ำนวนมำกรำยและเง่อน ท่ีระบ หกบัลกคำมีควำมหลำกหลำย ท ำ ห
รำยกำรรำย ดจำกกำร หบริกำร องกลมบริษทัมีเง่อน นกำรรับรรำย ดท่ีแตกตำงกนั นอกจำกนี แนวโนม อง        
กำรน ำเ ำ - สงออก นกลมอตสำหกรรมชินสวนยำนยนต ์เคร่อง ช ำ วสัดกอสรำงและอำหำรแ รร ท่ี                 
สง ลกระทบโดยตรงตอส ำนกำร ์กำรแ ง นั นอตสำหกรรมกำร หบริกำรน ำเ ำ - สงออกท่ีเ ิ่มมำก น ดงันนั 
ำ เจำจง หควำมส ำคั กบักำรตรวจสอบกำรเกิด นจริง องรำย ดและระยะเวลำ นกำรรับรรำย ดจำกกำร
หบริกำร 

ำ เจำ ดตรวจสอบกำรรับรรำย ดจำกกำร หบริกำร องกลมบริษทัโดยกำร 

• ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคม ำย น องกลมบริษทัท่ีเก่ียว องกบัวงจรรำย ด โดยกำรสอบ ำม
รับ ิดชอบ ท ำควำมเ ำ จและเลอกตวัอยำงมำสมทดสอบกำร ิบติัตำมกำรควบคมท่ีกลมบริษทั     

ออกแบบ ว  

• สมตวัอยำงรำยกำรรำย ดจำกกำร หบริกำร นระหวำง ี เ ่อตรวจสอบกำรรับรรำย ดวำเ ็ น ตำมเง่อน
กำร หบริกำร และสอดคลองกบันโยบำยกำรรับรรำย ด องกลมบริษทั 

• สมตรวจสอบเอกสำร ระกอบรำยกำรรำย ดจำกกำร หบริกำรท่ีเกิด น นชวง กลสินรอบระยะเวลำบั ชี 

  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)164 165

4 

• สอบทำน บลดหนีท่ีออก ำยหลงัวนัสินรอบระยะเวลำบั ชี   

• วเิครำะห์เ รียบเทียบ อมลบั ชีรำย ดแบบแยกยอยเ ่อตรวจสอบควำม ิด กติท่ีอำจเกิด น องรำย ด    
จำกกำร หบริกำรตลอดรอบระยะเวลำบั ชี  

ข้อมู อน  
บริหำรเ ็ น รับ ิดชอบตอ อมลอ่น ซ่งรวม ง อมลท่ีรวมอย นรำยงำน ระจ ำ ี องกลมบริษทั              
(แต มรวม งงบกำรเงินและรำยงำน อง สอบบั ชีท่ีแสดงอย นรำยงำนนนั) ซ่งคำดวำจะ กจดัเตรียม หกบั
ำ เจำ ำยหลงัวนัท่ี นรำยงำน อง สอบบั ชีนี 

ควำมเห็น อง ำ เจำตองบกำรเงิน มครอบคลม ง อมลอ่นและ ำ เจำ ม ด ห อสร นลกัษ ะกำร หควำม
เช่อมัน่ นร แบบ ด  ตอ อมลอ่นนนั 

ควำมรับ ดิชอบ อง ำ เจำท่ีเก่ียวเน่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคอ กำรอำนและ ิจำร ำวำ อมลอ่นนนัมี
ควำม ดัแยงท่ีมีสำระส ำคั กบังบกำรเงินหรอกบัควำมรท่ี ดรับจำกกำรตรวจสอบ อง ำ เจำหรอ ม หรอ รำก
วำ อมลอ่นแสดง ดัตอ อเท็จจริงอนัเ ็ นสำระส ำคั หรอ ม  

เม่อ ำ เจำ ดอำนรำยงำน ระจ ำ ี องกลมบริษทัตำมท่ีกลำว ำงตนแลว และหำกสร ดวำมีกำรแสดง อมล    
ท่ี ดัตอ อเท็จจริงอนัเ ็ นสำระส ำคั  ำ เจำจะส่อสำรเร่องดงักลำว ห มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแลทรำบเ ่อ หมี
กำรด ำเนินกำรแก ท่ีเหมำะสมตอ  

ความรับผดชอบของผู้บรหารแ ผู้มีหน้า ใีนการกากบัดูแ ตองบการเงน 
บริหำรมีหนำท่ีรับ ดิชอบ นกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหลำนีโดย กตองตำมท่ีควรตำมมำตร ำน      

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับ ดิชอบเก่ียวกบักำรควบคม ำย นท่ี บริหำร ิจำร ำวำจ ำเ ็ นเ ่อ หสำมำร
จดัท ำงบกำรเงินท่ี รำ จำกกำรแสดง อมลท่ี ดัตอ อเทจ็จริงอนัเ ็ นสำระส ำคั มวำจะเกิดจำกกำรทจริตหรอ
อ ดิ ลำด 

นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บริหำรรับ ดิชอบ นกำร ระเมินควำมสำมำร องกลมบริษทั นกำรด ำเนินงำนตอเน่อง 
กำรเ ิ ดเ ยเร่องท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตอเน่อง นกร ีท่ีมีเร่องดงักลำว  และกำร ชเก ก์ำรบั ชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอเน่องเวนแต บริหำรมีควำมตงั จท่ีจะเลิกกลมบริษทัหรอหยดด ำเนินงำนหรอ มสำมำร
ด ำเนินงำนตอเน่องอีกตอ ด 

มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแลมีหนำท่ี นกำรสอดสองดแลกระบวนกำร นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน องกลม
บริษทั  
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ความรับผดชอบของผู้สอบบัญชีตอการตรว สอบงบการเงน 
กำรตรวจสอบ อง ำ เจำมีวตั ระสงคเ์ ่อ ห ดควำมเช่อมัน่อยำงสมเหตสม ลวำงบกำรเงินโดยรวม รำ จำก
กำรแสดง อมลท่ี ดัตอ อเท็จจริงอนัเ ็ นสำระส ำคั หรอ ม มวำจะเกิดจำกกำรทจริตหรอ อ ิด ลำด และ
เสนอรำยงำน อง สอบบั ชีซ่งรวมควำมเห็น อง ำ เจำอยดวย ควำมเช่อมัน่อยำงสมเหตสม ลคอควำมเช่อมัน่
นระดบัสงแต ม ดเ ็ นกำรรับ ระกนัวำกำร ิบติังำนตรวจสอบตำมมำตร ำนกำรสอบบั ชีจะสำมำร ตรวจ
บ อมลท่ี ดัตอ อเทจ็จริงอนัเ ็ นสำระส ำคั ท่ีมีอย ดเสมอ  อมลท่ี ดัตอ อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจริต

หรอ อ ิด ลำดและ อวำมีสำระส ำคั เม่อคำดกำร ์อยำงสมเหตสม ล ดวำรำยกำรท่ี ดัตอ อเท็จจริงแตละ
รำยกำรหรอทกรำยกำรรวมกนัจะมี ลตอกำรตดัสิน จทำงเ รษ กิจ อง ชงบกำรเงินจำกกำร ชงบกำรเงิน
เหลำนี 

นกำรตรวจสอบ อง ำ เจำตำมมำตร ำนกำรสอบบั ชี ำ เจำ ชดลย ินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง       
ระกอบวชิำชี ตลอดกำรตรวจสอบ และ ำ เจำ ด ิบติังำนดงัตอ นีดวย 

• ระบและ ระเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดง อมลท่ี ดัตอ อเทจ็จริงอนัเ ็ นสำระส ำคั นงบกำรเงิน     
มวำจะเกิดจำกกำรทจริตหรอ อ ิด ลำด ออกแบบและ ิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเ ่อตอบสนอง
ตอควำมเส่ียงเหลำนนั และ ดหลกั ำนกำรสอบบั ชีท่ีเ ียง อและเหมำะสมเ ่อเ ็ นเก ์ นกำรแสดง
ควำมเห็น อง ำ เจำ ควำมเส่ียงท่ี ม บ อมลท่ี ดัตอ อเทจ็จริงอนัเ ็ นสำระส ำคั ซ่งเ ็ น ลมำจำก    
กำรทจริตจะสงกวำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก อ ิด ลำด เน่องจำกกำรทจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรรวมคิด      
กำร ลอมแ ลงเอกสำรหลกั ำน กำรตงั จละเวนกำรแสดง อมล กำรแสดง อมลท่ี มตรงตำม
อเทจ็จริงหรอกำรแทรกแซงกำรควบคม ำย น 

• ท ำควำมเ ำ จเก่ียวกบัระบบกำรควบคม ำย นท่ีเก่ียว องกบักำรตรวจสอบ เ ่อออกแบบวธีิ                         
กำรตรวจสอบ หเหมำะสมกบัส ำนกำร ์ แต ม ชเ ่อวตั ระสงค์ นกำรแสดงควำมเห็นตอ                
ควำมมี ระสิทธิ ล องกำรควบคม ำย น องกลมบริษทั 

• ระเมินควำมเหมำะสม องนโยบำยกำรบั ชีท่ี บริหำร ชและควำมสมเหตสม ล อง ระมำ กำร    
ทำงบั ชีและกำรเ ิ ดเ ย อมลท่ีเก่ียว องท่ี บริหำรจดัท ำ 
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• สร เก่ียวกบัควำมเหมำะสม องกำร ชเก ก์ำรบั ชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอเน่อง อง บริหำร 
และสร จำกหลกั ำนกำรสอบบั ชีท่ี ดรับวำมีควำม มแนนอนท่ีมีสำระส ำคั ท่ีเก่ียวกบัเหตกำร ์หรอ
ส ำนกำร ์ท่ีอำจเ ็ นเหต หเกิด อสงสัยอยำงมีนยัส ำคั ตอควำมสำมำร องกลมบริษทั นกำร
ด ำเนินงำนตอเน่องหรอ ม หำก ำ เจำ ด อสร วำมีควำม มแนนอนท่ีมีสำระส ำคั  ำ เจำจะตอง ห
อสังเกต ว นรำยงำน อง สอบบั ชี อง ำ เจำ งกำรเ ิ ดเ ย อมลท่ีเก่ียว อง นงบกำรเงิน หรอหำก

เห็นวำกำรเ ิ ดเ ยดงักลำว มเ ียง อ ำ เจำจะแสดงควำมเห็นท่ีเ ล่ียนแ ลง  อสร อง ำ เจำ
นอยกบัหลกั ำนกำรสอบบั ชีท่ี ดรับจน งวนัท่ี นรำยงำน อง สอบบั ชี อง ำ เจำ อยำง รก็ตำม 

เหตกำร ์หรอส ำนกำร ์ นอนำคตอำจเ ็ นเหต หกลมบริษทัตองหยดกำรด ำเนินงำนตอเน่อง ด 

• ระเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำงและเนอหำ องงบกำรเงินโดยรวม รวม งกำรเ ิ ดเ ย อมลท่ีเก่ียว อง 
ตลอดจน ระเมินวำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกำร ์ท่ีเกิด นโดย กตองตำมท่ีควรหรอ ม  

• รวบรวมเอกสำรหลกั ำนกำรสอบบั ชีท่ีเหมำะสมอยำงเ ียง อเก่ียวกบั อมลทำงกำรเงิน องกิจกำร
หรอ องกิจกรรมทำงธรกิจ ำย นกลมบริษทัเ ่อแสดงควำมเห็นตองบกำรเงินรวม ำ เจำรับ ิดชอบตอ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคมดแล และกำร ิบติังำนตรวจสอบกลมบริษทั ำ เจำเ ็ น รับ ิดชอบ
แตเ ียง เดียวตอควำมเห็น อง ำ เจำ 

ำ เจำ ดส่อสำรกบั มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแล นเร่องตำง  ซ่งรวม ง อบเ ตและชวงเวลำ องกำรตรวจสอบ
ตำมท่ี ดวำงแ น ว ระเด็นท่ีมีนยัส ำคั ท่ี บจำกกำรตรวจสอบรวม ง อบก รองท่ีมีนยัส ำคั นระบบ              
กำรควบคม ำย นหำก ำ เจำ ด บ นระหวำงกำรตรวจสอบ อง ำ เจำ 

ำ เจำ ด หค ำรับรองแก มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแลวำ ำ เจำ ด ิบติัตำม อก ำหนดจรรยำบรร ท่ีเก่ียว องกบั
ควำมเ ็ นอิสระและ ดส่อสำรกบั มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแลเก่ียวกบัควำมสัม นัธ์ทงัหมดตลอดจนเร่องอ่นซ่ง
ำ เจำเช่อวำมีเหต ลท่ีบคคล ำยนอกอำจ ิจำร ำวำกระทบตอควำมเ ็ นอิสระ อง ำ เจำและมำตรกำรท่ี
ำ เจำ ชเ ่อ องกนั ม ห ำ เจำ ำดควำมเ ็ นอิสระ 
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จำกเร่องทงัหลำยท่ีส่อสำรกบั มีหนำท่ี นกำรก ำกบัดแล ำ เจำ ด ิจำร ำเร่องตำง  ท่ีมีนยัส ำคั ท่ีสด นกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน นงวด ัจจบนัและก ำหนดเ ็ นเร่องส ำคั นกำรตรวจสอบ ำ เจำ ดอธิบำยเร่องเหลำนี ว น
รำยงำน อง สอบบั ชี เวนแตก หมำยหรอ อบงัคบัหำม ม หเ ิ ดเ ยเร่องดงักลำวตอสำธำร ะ หรอ น
ส ำนกำร ์ท่ียำกท่ีจะเกิด น ำ เจำ ิจำร ำวำ มควรส่อสำรเร่องดงักลำว นรำยงำน อง ำ เจำเ รำะกำรกระท ำ
ดงักลำวสำมำร คำดกำร ์ ดอยำงสมเหตสม ลวำจะมี ลกระทบ นทำงลบมำกกวำ ล ระโยชน์ท่ี มีสวน ดเสีย
สำธำร ะจะ ดจำกกำรส่อสำรดงักลำว 

 

ำ เจำเ ็ น รับ ดิชอบงำนสอบบั ชีและกำรน ำเสนอรำยงำน บบันี 
 
 
 

อรวรร  เตชวั นสิริกล 
สอบบั ชีรับอน ำต เล ทะเบียน 4807 

 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรงเท : 27 กม ำ นัธ์ 2563 
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บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 40,857,844           34,413,795          14,145,299          3,669,443            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8, 9 6,698,668             8,449,229            15,251,199          7,759,249            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 10 296,717,639         217,384,763        121,022,174        108,984,356        
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทนุท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 31,149,590           -                          31,149,590          -                          
สินคา้คงเหลือ 11 3,235,879             3,591,727            -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                            -                          -                          41,000,000          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,510,565             12,166,681          4,841,713            5,068,638            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 384,170,185         276,006,195        186,409,975        166,481,686        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 86,956,009           85,037,756          78,582,108          76,154,923          
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 6,255,121             6,588,664            5,100,000            5,100,000            
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                            -                          91,222,871          195,025,541        
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 15 83,377,109           -                          83,377,109          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 16 11,887,668           14,733,050          11,887,668          14,733,050          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 182,235,217         318,959,124        147,049,088        83,341,612          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 18 29,481,863           6,268,036            3,892,918            3,173,267            
คา่ความนิยม 19 2,252,566             2,252,566            -                          -                          
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 14,320,411           15,801,016          14,320,411          9,089,690            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 6,118,083             1,836,513            5,697,155            1,559,213            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,483,975             9,097,620            2,919,956            2,657,155            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 428,368,022         460,574,345        444,049,284        390,834,451        
รวมสินทรัพย์ 812,538,207         736,580,540        630,459,259        557,316,137        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสินและส่วน อง อหุน
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 20 228,191,573         174,433,466        201,276,446        169,461,986        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 1,926,213             1,742,056            6,969,231            2,093,763            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 21 198,630,037         123,200,977        73,335,890          52,990,762          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 20,000,000           21,938,646          -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 22 4,587,792             25,651,609          4,536,691            997,875               
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                            6,902,604            -                          3,600,000            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,324,323             11,007,450          3,512,856            4,329,561            
รวมหนีสินหมุนเวยีน 459,659,938         364,876,808        289,631,114        233,473,947        
หนีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 22 28,898,083           32,531,058          28,840,932          1,854,390            
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 23 -                            3,222,823            -                          -                          
ส ารอง ลประ ยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24 10,532,677           6,863,734            10,155,935          5,543,912            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 339,946                2,714,639            -                          -                          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,531,271             3,066,483            3,531,271            2,253,259            
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 43,301,977           48,398,737          42,528,138          9,651,561            
รวมหนีสิน 502,961,915         413,275,545        332,159,252        243,125,508        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)170 171

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสินและส่วน อง อหุน
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 20 228,191,573         174,433,466        201,276,446        169,461,986        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 1,926,213             1,742,056            6,969,231            2,093,763            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 21 198,630,037         123,200,977        73,335,890          52,990,762          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 20,000,000           21,938,646          -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 22 4,587,792             25,651,609          4,536,691            997,875               
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                            6,902,604            -                          3,600,000            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,324,323             11,007,450          3,512,856            4,329,561            
รวมหนีสินหมุนเวยีน 459,659,938         364,876,808        289,631,114        233,473,947        
หนีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 22 28,898,083           32,531,058          28,840,932          1,854,390            
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 23 -                            3,222,823            -                          -                          
ส ารอง ลประ ยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24 10,532,677           6,863,734            10,155,935          5,543,912            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 339,946                2,714,639            -                          -                          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,531,271             3,066,483            3,531,271            2,253,259            
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 43,301,977           48,398,737          42,528,138          9,651,561            
รวมหนีสิน 502,961,915         413,275,545        332,159,252        243,125,508        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วน อง อหุน
ทนุเรือนหุ้น 26
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 587,652,738 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 146,913,185         146,913,185        146,913,185        146,913,185        
   ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 454,152,248 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท
         (2561: หุ้นสามญั 454,152,121 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท) 113,538,062         113,538,030        113,538,062        113,538,030        
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 170,630,057         170,629,784        170,630,057        170,629,784        
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามก หมาย 28 11,047,311           10,727,089          11,047,311          10,727,089          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (6,150,082)            (19,216,686)         3,084,577            19,295,726          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ ูถื้อหุ้น (4,355,528)            (2,140,563)          -                          -                          
ส่วนของ ูถื้อหุ้นของบริษทั 284,709,820         273,537,654        298,300,007        314,190,629        
ส่วนของ ูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24,866,472           49,767,341          -                          -                          
รวมส่วน อง อหุน 309,576,292         323,304,995        298,300,007        314,190,629        
รวมหนีสินและส่วน อง อหุน 812,538,207         736,580,540        630,459,259        557,316,137        

-                        -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต)
กรรมการ

(นางสาวเนติรัด สงัขง์าม)
กรรมการ



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)170 171

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 1,153,008,822  1,119,142,113     654,274,489   705,967,924   
รายไดจ้ากการขาย 8 117,009,011     84,429,174          -                     -                     
รายไดอ่ื้น
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 27,181,946       133,870               -                     -                     
   รายไดเ้งินปันผล 13 -                        -                          1,414,230       -                     
   อ่ืน ๆ 11,678,986       16,617,743          14,108,026     8,568,432       
รวมรำยได้ 1,308,878,765  1,220,322,900     669,796,745   714,536,356   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 8, 29 924,195,715     908,951,681        510,420,336   564,101,759   
ตน้ทนุขาย 89,300,068       67,165,525          -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 29 51,664,752       56,538,888          34,030,620     34,148,449     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 216,029,647     170,584,536        119,873,910   99,274,908     
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                          13,292,003     -                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17, 22 7,452,086         -                          -                     -                     
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,288,642,268  1,203,240,630     677,616,869   697,525,116   
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 20,236,497       17,082,270          (7,820,124)      17,011,240     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 1,080,687         1,064,165            -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 21,317,184       18,146,435          (7,820,124)      17,011,240     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,683,897)      (12,639,804)        (7,475,642)      (7,143,845)      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 8,633,287         5,506,631            (15,295,766)    9,867,395       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 3,038,989         (4,078,867)          2,447,652       (3,462,942)      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 11,672,276       1,427,764            (12,848,114)    6,404,453       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,214,965)        (946,432)             -                     -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 50,409              2,323,027            -                     2,323,027       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (2,164,556)        1,376,595            -                     2,323,027       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 9,507,720         2,804,359            (12,848,114)    8,727,480       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8 1,153,008,822  1,119,142,113     654,274,489   705,967,924   
รายไดจ้ากการขาย 8 117,009,011     84,429,174          -                     -                     
รายไดอ่ื้น
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 27,181,946       133,870               -                     -                     
   รายไดเ้งินปันผล 13 -                        -                          1,414,230       -                     
   อ่ืน ๆ 11,678,986       16,617,743          14,108,026     8,568,432       
รวมรำยได้ 1,308,878,765  1,220,322,900     669,796,745   714,536,356   
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 8, 29 924,195,715     908,951,681        510,420,336   564,101,759   
ตน้ทนุขาย 89,300,068       67,165,525          -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 29 51,664,752       56,538,888          34,030,620     34,148,449     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 216,029,647     170,584,536        119,873,910   99,274,908     
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                          13,292,003     -                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17, 22 7,452,086         -                          -                     -                     
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,288,642,268  1,203,240,630     677,616,869   697,525,116   
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 20,236,497       17,082,270          (7,820,124)      17,011,240     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 1,080,687         1,064,165            -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 21,317,184       18,146,435          (7,820,124)      17,011,240     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,683,897)      (12,639,804)        (7,475,642)      (7,143,845)      
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 8,633,287         5,506,631            (15,295,766)    9,867,395       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 3,038,989         (4,078,867)          2,447,652       (3,462,942)      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 11,672,276       1,427,764            (12,848,114)    6,404,453       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,214,965)        (946,432)             -                     -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 50,409              2,323,027            -                     2,323,027       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (2,164,556)        1,376,595            -                     2,323,027       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 9,507,720         2,804,359            (12,848,114)    8,727,480       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)172 173

บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผ้ ือหุ้นของบริษทั 11,064,493       3,157,782            (12,848,114)    6,404,453       
ส่วนท่ีเป็นของผมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 607,783            (1,730,018)          

11,672,276       1,427,764            
-                    -                      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผ้ ือหุ้นของบริษทั 8,891,765         4,534,377            (12,848,114)    8,727,480       
ส่วนท่ีเป็นของผมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 615,955            (1,730,018)          

9,507,720         2,804,359            
-                        -                          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 30
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น ื้น าน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผ้ ือหุ้นของบริษทั 0.024                0.007                  (0.028)             0.015              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)174 175

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 8,633,287           5,506,631         (15,295,766)    9,867,395          
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   อนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (1,355,357)          (2,434,773)        (1,143,653)      (3,577,648)         
   หน้ีสูญ 889,450              -                        889,450          -                         
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                          123,564            -                      123,564             
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,201,705           (792,793)           93,531            266,035             
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (1,957,750)          -                        -                      -                         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23,975,612         27,431,902       5,941,969       4,746,596          
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,071,211           -                        -                      -                         
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 1,380,875           -                        -                      -                         
   คา่เ ือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ 6,996                  19,762              -                      -                         
   คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 130,815              130,815            130,815          130,815             
   คา่ใชจ่้าย ลประ ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,248,348           2,130,663         4,612,023       1,628,744          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (27,181,946)        -                        13,292,003     -                         
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,080,687)          (1,064,165)        -                      -                         
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 46,157                325,184            (253,207)         186,402             
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                          (111,717)           -                      -                         
   เงินปัน ลรับ -                          -                        (1,414,230)      -                         
   ดอกเบ้ียรับ (2,068,054)          (959,311)           (2,491,528)      (3,152,251)         
   ดอกเบ้ียจ่าย 12,683,897         12,639,804       7,475,642       7,143,845          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 26,624,559         42,945,566       11,837,049     17,363,497        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,240,693)        7,488,563         (6,449,678)      (4,283,904)         
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (116,792,588)      (38,582,748)      (11,619,976)    4,116,059          
   สินคา้คงเหลือ 348,852              (168,442)           -                      -                         
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,577,861           (2,524,361)        211,644          (694,467)            
   สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 701,493              533,147            (393,616)         (301,574)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,981,522         (1,127,284)        4,868,044       (1,333,435)         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 105,924,752       8,482,232         20,526,496     (6,068,412)         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,570,192)          2,279,664         (816,705)         (852,357)            
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,070,583           2,026,333         1,219,584       1,213,108          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 15,626,149         21,352,670       19,382,842     9,158,515          
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,577,975           940,953            1,334,682       764,236             
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 1,992,757           3,225,091         -                      3,225,091          
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,149,087)          (8,547,497)        (6,921,010)      (7,094,340)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 10,047,794         16,971,217       13,796,514     6,053,502          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 8,633,287           5,506,631         (15,295,766)    9,867,395          
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   อนกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (1,355,357)          (2,434,773)        (1,143,653)      (3,577,648)         
   หน้ีสูญ 889,450              -                        889,450          -                         
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                          123,564            -                      123,564             
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,201,705           (792,793)           93,531            266,035             
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (1,957,750)          -                        -                      -                         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23,975,612         27,431,902       5,941,969       4,746,596          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,071,211           -                        -                      -                         
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 1,380,875           -                        -                      -                         
   คา่เ ือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ 6,996                  19,762              -                      -                         
   คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 130,815              130,815            130,815          130,815             
   คา่ใชจ่้าย ลประ ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,248,348           2,130,663         4,612,023       1,628,744          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (27,181,946)        -                        13,292,003     -                         
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,080,687)          (1,064,165)        -                      -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 46,157                325,184            (253,207)         186,402             
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                          (111,717)           -                      -                         
   เงินปัน ลรับ -                          -                        (1,414,230)      -                         
   ดอกเบ้ียรับ (2,068,054)          (959,311)           (2,491,528)      (3,152,251)         
   ดอกเบ้ียจ่าย 12,683,897         12,639,804       7,475,642       7,143,845          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 26,624,559         42,945,566       11,837,049     17,363,497        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,240,693)        7,488,563         (6,449,678)      (4,283,904)         
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (116,792,588)      (38,582,748)      (11,619,976)    4,116,059          
   สินคา้คงเหลือ 348,852              (168,442)           -                      -                         
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,577,861           (2,524,361)        211,644          (694,467)            
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 701,493              533,147            (393,616)         (301,574)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,981,522         (1,127,284)        4,868,044       (1,333,435)         
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 105,924,752       8,482,232         20,526,496     (6,068,412)         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,570,192)          2,279,664         (816,705)         (852,357)            
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,070,583           2,026,333         1,219,584       1,213,108          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 15,626,149         21,352,670       19,382,842     9,158,515          
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,577,975           940,953            1,334,682       764,236             
   เงินสดรับภาษีเงินได้ 1,992,757           3,225,091         -                      3,225,091          
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,149,087)          (8,547,497)        (6,921,010)      (7,094,340)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 10,047,794         16,971,217       13,796,514     6,053,502          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)176 177

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้ออุปกรณ์ (5,575,892)          (2,865,509)        (16,109,823)    (646,435)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,774,166           5,479,604         3,248,690       347,874             
เงินสดจ่าย ื้อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,549,269)          (2,796,191)        (780,252)         (1,909,296)         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                        (29,347,310)    (18,248,960)       
เงินสดรับจากการ ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          3,164,791         -                      -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 18,000,000         -                        18,000,000     2,442,300          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,681,077           1,506,184         5,999,990       1,506,184          
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,160,726)          (1,660,115)        -                      -                         
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                          -                        714,452          1,811,885          
เงินสดรับจากเงินปัน ล 1,414,230           -                        1,414,230       -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้อส่วนงานธุรกิจ (25,000,000)        -                        -                      -                         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,418,253)          (412,186)           (2,427,185)      (271,586)            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (7,834,667)          2,416,578         (19,287,208)    (14,968,034)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 53,758,107         (28,123,290)      31,814,460     (30,645,229)       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 1,310,110           1,938,646         -                      -                         
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (5,987,609)          (14,791,805)      (3,600,000)      (10,400,000)       
เงินสดรับคา่หุน้ 305                     43,988,007       305                 43,988,007        
เงินสดจ่ายคืนทุนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (14,276,418)        -                        -                      -                         
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12,558,728)        (12,770,088)      (1,668,298)      (955,334)            
เงินปัน ลจ่าย (3,042,813)          -                        (3,042,813)      -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (13,162,301)        (10,478,654)      (7,537,104)      (7,067,902)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 6,040,653           (20,237,184)      15,966,550     (5,080,458)         
ลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (1,595,795)          (1,195,991)        -                      -                         
ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (213,936)             (118,911)           -                      -                         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขน้ (ลดลง) สุทธิ 6,444,049           (2,164,291)        10,475,856     (13,994,990)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 34,413,795         36,578,086       3,669,443       17,664,433        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 40,857,844         34,413,795       14,145,299     3,669,443          

-                      -                    -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้ออุปกรณ์ (5,575,892)          (2,865,509)        (16,109,823)    (646,435)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,774,166           5,479,604         3,248,690       347,874             
เงินสดจ่าย ื้อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,549,269)          (2,796,191)        (780,252)         (1,909,296)         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                        (29,347,310)    (18,248,960)       
เงินสดรับจากการ ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          3,164,791         -                      -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 18,000,000         -                        18,000,000     2,442,300          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,681,077           1,506,184         5,999,990       1,506,184          
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (3,160,726)          (1,660,115)        -                      -                         
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                          -                        714,452          1,811,885          
เงินสดรับจากเงินปัน ล 1,414,230           -                        1,414,230       -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้อส่วนงานธุรกิจ (25,000,000)        -                        -                      -                         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,418,253)          (412,186)           (2,427,185)      (271,586)            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (7,834,667)          2,416,578         (19,287,208)    (14,968,034)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 53,758,107         (28,123,290)      31,814,460     (30,645,229)       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 1,310,110           1,938,646         -                      -                         
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (5,987,609)          (14,791,805)      (3,600,000)      (10,400,000)       
เงินสดรับคา่หุน้ 305                     43,988,007       305                 43,988,007        
เงินสดจ่ายคืนทนุใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (14,276,418)        -                        -                      -                         
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12,558,728)        (12,770,088)      (1,668,298)      (955,334)            
เงินปัน ลจ่าย (3,042,813)          -                        (3,042,813)      -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (13,162,301)        (10,478,654)      (7,537,104)      (7,067,902)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 6,040,653           (20,237,184)      15,966,550     (5,080,458)         
ลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (1,595,795)          (1,195,991)        -                      -                         
ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (213,936)             (118,911)           -                      -                         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขน้ (ลดลง) สุทธิ 6,444,049           (2,164,291)        10,475,856     (13,994,990)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 34,413,795         36,578,086       3,669,443       17,664,433        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 40,857,844         34,413,795       14,145,299     3,669,443          

-                      -                    -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)176 177

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้ออุปกรณ์ (5,575,892)          (2,865,509)        (16,109,823)    (646,435)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,774,166           5,479,604         3,248,690       347,874             
เงินสดจ่าย ื้อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,549,269)          (2,796,191)        (780,252)         (1,909,296)         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                        (29,347,310)    (18,248,960)       
เงินสดรับจากการ ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          3,164,791         -                      -                         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 18,000,000         -                        18,000,000     2,442,300          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,681,077           1,506,184         5,999,990       1,506,184          
เงินสดลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (3,160,726)          (1,660,115)        -                      -                         
เงินสดรับดอกเบ้ีย -                          -                        714,452          1,811,885          
เงินสดรับจากเงินปัน ล 1,414,230           -                        1,414,230       -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือ ื้อส่วนงานธุรกิจ (25,000,000)        -                        -                      -                         
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,418,253)          (412,186)           (2,427,185)      (271,586)            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน  (7,834,667)          2,416,578         (19,287,208)    (14,968,034)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 53,758,107         (28,123,290)      31,814,460     (30,645,229)       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 1,310,110           1,938,646         -                      -                         
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (5,987,609)          (14,791,805)      (3,600,000)      (10,400,000)       
เงินสดรับคา่หุน้ 305                     43,988,007       305                 43,988,007        
เงินสดจ่ายคืนทุนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (14,276,418)        -                        -                      -                         
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (12,558,728)        (12,770,088)      (1,668,298)      (955,334)            
เงินปัน ลจ่าย (3,042,813)          -                        (3,042,813)      -                         
ดอกเบ้ียจ่าย (13,162,301)        (10,478,654)      (7,537,104)      (7,067,902)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 6,040,653           (20,237,184)      15,966,550     (5,080,458)         
ลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (1,595,795)          (1,195,991)        -                      -                         
ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (213,936)             (118,911)           -                      -                         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขน้ (ลดลง) สุทธิ 6,444,049           (2,164,291)        10,475,856     (13,994,990)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 34,413,795         36,578,086       3,669,443       17,664,433        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 40,857,844         34,413,795       14,145,299     3,669,443          

-                      -                    -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
ข้อมลกระแสเงนิสดเปิดเ ยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   อนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินและอาคาร 2,009,128           59,243,617       2,009,128       59,243,617        
   ื้ออุปกรณ์ยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 12,524                278,200            12,524            278,200             
   ื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 32,193,656         -                        32,193,656     -                         
อุปกรณ์และยานพาหนะลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,799,508           -                        -                      -                         

   ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิต าสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ (42,237)               (2,323,027)        -                      (2,323,027)         
   จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยยงัไมไ่ดรั้บช าระ (127,149,990)      (1,912,347)        (127,149,990)  (1,912,347)         
   จ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะยงัไมไ่ดรั้บช าระ -                          -                        (1,800,000)      -                         
  อนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                        -                      661,636             
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียลดลงจากการหกักลบกบับญัชี
       ลูกหน้ีคา่สินทรัพย์ -                          -                        (23,569,680)    -                         
   อนยานพาหนะเพ่ือช าระคืนทุนใหก้บั ูถื้อหุน้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
      อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (10,618,788)        -                        -                      -                         
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)178 179

 
 

  1  

บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ง

และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
ของบริษทัฯคือ ครอบครัวพวัถำวรสกุล ซ่ึงถือหุน้รวมกนัในอตัรำร้อยละ 52.67 (2561: ร้อยละ 44.20) ธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯคือ กำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศและในประเทศ ทั้งทำงทะเล ทำงอำกำศ 
ทำงบก และกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ รวมถึงกำรเป็นตวัแทนออกของด้ำนพิธีกำรศุลกำกรให้กบั 
ผูน้ ำเขำ้ผูส่้งออก ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 56/9-10 ซอยตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจำ้  
ตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงว ันท่ี                         
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใหบ้ริกำรขนส่ง

ระหวำ่งประเทศ 
สิงคโปร์ 100.00 100.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ำกดั  

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

ไทย - 60.00 

บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์  
   จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรขนส่ง   
ทำงบก 

ไทย - 75.35 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ผลิตน ้ ำยำ อกไต ไทย 52.80 52.80 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.     
NCL International Logistics USA 

Inc. 
ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 

Qingdao National Container Line 
Co., Ltd. 

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

จีน 100.00 100.00 

LG Container Line Pte. Ltd. ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

สิงคโปร์ 100.00 100.00 

Ningbo NCL Inter Logistics Co., 
Ltd. 

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

จีน 100.00 100.00 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., 
Ltd. 

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

เวยีดนำม 49.00 - 

NCL International Logistics Private 
Limited 

ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

อินเดีย 100.00 - 

บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผำ่นกำรควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.   
PT. NCL INTER LOGISTIK 

INDONESIA 
ใหบ้ริกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

อินโดนีเซีย - - 

- ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯได้
ด ำเนินกำรจดัตั้ง “NCL International Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ บริษัทดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตั้ งแล้ว เสร็จเ ม่ือว ันท่ี                    
23 กุมภำพนัธ์ 2561 และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัท่ีดังกล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้น 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 มีรำยไดแ้ละขำดทุนจ ำนวน 20.18 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รวมอยู่
ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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- ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกัด จำกผูถื้อหุ้น     
รำยหน่ึงจ ำนวน 3,340 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,500 บำท รวมเป็นเงิน 5.01 ลำ้นบำท มีผลให้บริษทัฯ
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นท่ีถือ
โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 และบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 
เปล่ียนจำกบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยนับแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ    
งบกำรเงินขอ้ 13 

งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ไดร้วมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั
ดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 จนถึง
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ทั้งน้ี มูลค่ำของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 เป็นมูลค่ำยุติธรรมซ่ึง
เทียบเท่ำมูลค่ำตำมบญัชี เน่ืองจำก ่ ำยบริหำรพิจำรณำวำ่ บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั      จด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในปี 2559 และเพิ่งเร่ิมด ำเนินกิจกำร มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 จึงไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี รำคำซ้ือส่วน
ท่ีเกินกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยมในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ำมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั          
ณ วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
สินทรั ย์  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,560 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,783 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 12,261 
สินคำ้คงเหลือ 3,443 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,525 
อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 17) 33,001 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 18) 32 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 89 
 รวมสินทรัพย ์ 61,713 
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(หน่วย: พนับำท) 
หนีสิ้น  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 8,092 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 95 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (หมำยเหตุ 24) 95 
   รวมหน้ีสิน 28,690 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 33,023 
สัดส่วนกำรลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 8.35 
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มข้ึน 2,757 
ส่วนของรำคำซ้ือท่ีสูงกวำ่สินทรัพยสุ์ทธิ 2,253 
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 5,010 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (7,560) 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบกำรเงินรวม 2,550 

รำยละเอียดของรำคำซ้ือหุน้ในบริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
รำคำจ่ำยซ้อ  
เงินสดจ่ำย 5,010 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,757) 
ค่ำควำมนิยม 2,253 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
มีรำยไดแ้ละก ำไรจ ำนวน 84.96 ลำ้นบำท และ 1.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

- ในเดือนพฤษภำคม  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้
ด ำเนินกำรจัดตั้ ง  “Qingdao National Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 และถือ
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ขอ้ 14 
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 มีรำยได้และขำดทุนจ ำนวน  12.24 ล้ำนบำท และ 1.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมอยู่ใน        
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

- ในเดือนกรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้
ด ำเนินกำรจดัตั้ง “LG Container Line Pte. Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์ โดย NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรียญ
สิงคโปร์ บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยดังกล่ำวยงัไม่เร่ิมด ำเนินงำนและงบกำรเงินจดัท ำโดย
ผูบ้ริหำรโดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัตั้งบริษทัประมำณ 0.08 ล้ำนบำท รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

- ในเดือนกรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้ำลงทุนใน PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่ำนกำรท ำสัญญำเงิน
ให้กูแ้ปลงสภำพ (Convertible loan agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึง
เทียบเท่ำสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดท ำ Business cooperation 
agreement เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทั้งโดยทำงตรง
และทำงออ้มของบริษทัดงักล่ำว บริษทัฯไดเ้ขำ้ควบคุมและสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง  
รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำ และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
นบัแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ไดร้วมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั
ดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 มูลค่ำของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีท ำสัญญำเป็นมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงเทียบเท่ำมูลค่ำตำม
บญัชี เน่ืองจำก ่ ำยบริหำรพิจำรณำว่ำ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA จดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัในเดือนสิงหำคม 2560 และเพิ่งเร่ิมด ำเนินกิจกำร ดงันั้น มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีท ำสัญญำจึงไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี 
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มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA ณ วนัท่ีท ำสัญญำมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
สินทรั ย์  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 615 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 4,251 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,318 
อุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 17) 119 
 รวมสินทรัพย ์ 7,303 
หนีสิ้น  
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 1,365 
   รวมหน้ีสิน 1,365 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 5,938 
เงินสดรับสุทธิจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยโดยผำ่นกำรควบคุมท่ีแสดง  
    ในงบกำรเงินรวม 615 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยดงักล่ำวตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยไดแ้ละขำดทุนจ ำนวน 20.46 ลำ้นบำท และ 0.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

- ในเดือนสิงหำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้ำลงทุนใน NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งในประเทศเวียดนำม โดยผ่ำนกำรท ำสัญญำเงิน
ใหกู้แ้ปลงสภำพ (Convertible loan agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึง
เ ทียบเท่ ำสัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ  100 และจัดท ำ  Business cooperation agreement เพื่ อ
วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มของ
บริษทัดงักล่ำว บริษทัฯไดเ้ขำ้ควบคุมและสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง  รวมถึงนโยบำย
ทำงกำรเงินของบริษทันับตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำ และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัท่ี
ดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ไดร้วมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั
ดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจนถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 มูลค่ำของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีท ำสัญญำเป็นมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงเทียบเท่ำมูลค่ำตำม
บญัชี เน่ืองจำก ่ ำยบริหำรพิจำรณำวำ่ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited        จด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนกรกฎำคม 2561 และยงัไม่เร่ิมด ำเนินกิจกำร ณ วนัท่ีท ำสัญญำ ดงันั้น 
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มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีท ำสัญญำจึงไม่แตกต่ำง
จำกมูลค่ำตำมบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงเทียบเท่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ NCL Inter Logistics Vietnam 
Company Limited ณ วนัท่ีท ำสัญญำมีจ ำนวน 321,371 บำท ซ่ึงคือบญัชีลูกหน้ีอ่ืนเท่ำนั้น 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยดงักล่ำวตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยไดแ้ละก ำไรจ ำนวน 8.72 ลำ้นบำท และ 0.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

- ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯได้
ด ำเนินกำรจัดตั้ ง “Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited” ในประเทศจีน โดย  NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 และถือเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัมิไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกำรและยงัไม่มีทุนเรียกช ำระ  

- ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้
ด ำเนินกำรจดัตั้ ง “NCL International Logistics Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
5,000,000 รูปีอินเดีย บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 
และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ    งบ
กำรเงินขอ้ 14 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 286,000 รูปีอินเดียและ
ยงัมิไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกำร  

- เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ ำนวนหุ้นจ ำนวน 1,699,280 หุ้น จำกเดิม 
16,874,280 หุ้น เหลือ 15,175,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มข้ึนจำกเดิม           
ร้อยละ 75.35 เป็นร้อยละ 83.79 กำรลดทุนน้ีเป็นกำรลดทุนโดยกำรคืนสินทรัพยท่ี์น ำมำลงทุน
ของผูถื้อหุ้นกลุ่มหน่ึง กำรลดทุนจดทะเบียนด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2562 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่ำวมีมติอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ ำนวนหุ้นอีกคร้ังจ ำนวน 1,600,000 หุ้น จำกเดิม 15,175,000 หุ้น เหลือ 
13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 
93.66 กำรลดทุนจดทะเบียนด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 และสัดส่วนกำรถือ
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หุน้เปล่ียนแปลงนบัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยต์ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุน
ในบริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั ทั้งจ  ำนวนในรำคำทุนโดยมีหุ้นสำมญั 599,999 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บำท ให้กบับริษทัในประเทศ
แห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2562 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุน้กบับริษทัดงักล่ำว และเป็น
ผลให้ บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั ส้ินสุดกำรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

- เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงิน
ลงทุนในบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ทั้งจ  ำนวนในรำคำทุน โดยมีหุ้นสำมญั
จ ำนวน 12,714,999 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บำท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ำนหน่ึงของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุน้กบัผูถื้อหุน้ดงักล่ำว และเป็นผลให้
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ส้ินสุดกำรเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)186 187

 
 

  9  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3.  กำรซ้อส่วนงำนธุรกจิ 
 ในเดือนกนัยำยน 2562 LG Container Line Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์เขำ้ท ำสัญญำซ้ือ

ขำยส่วนงำนธุรกิจกำรบริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ (Non-Vessel Operating Common 
Carrier-NVOCC) กบับริษทัในประเทศไทยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 25.0 ลำ้นบำท บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระ
กำรซ้ือส่วนงำนดงักล่ำวและไดรั้บโอนสินทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ีสัญญำ  

 บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรใหมี้กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของส่วนงำนธุรกิจโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับกำรระบุสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำ  มูลค่ำยุติธรรมและอำยุกำรให้ประโยชน์ของแต่ละรำยกำร         
่ ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะซ้ือส่วนงำนธุรกิจเท่ำกบัมูลค่ำยติุธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ผูใ้หเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร์และสำยเรือ 20,000 
ควำมรู้ทำงเทคนิคในกำรด ำเนินธุรกิจ NVOCC 5,000 
รวมสินทรัพย ์ 25,000 

 บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้รำยกำรสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนบัแต่วนัท่ีท ำสัญญำ
ตำมท่ีแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 

4. มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมี ลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือป ิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีป ิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวป ิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือป ิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี   
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มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับที ่15 เร่อง รำยได้จำกสั ำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโ ษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 
มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมี ลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบั ชีที่เร่ิมในหรอ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีป ิบติัทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวป ิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่องมอทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวป ิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบั     
ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนั ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือป ิบติั 

มำตร ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับที ่16 เร่อง สั ำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์และ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิง
นั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
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กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือป ิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือป ิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนประมำณ 52.64 
ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 27.56 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน
รวมทั้งส้ินประมำณ 52.64 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ประมำณ 27.56 ลำ้นบำท) 

5. นโยบำยกำรบั ชีทีส่ ำคั   
5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ินและรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมด
ท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรป ิบติัตำมสัญญำ  

 ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิน ำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้
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5.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่้นและค่ำเ ่อหนีส้งสัยจะสู  
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

5.5 สินค้ำคงเหลอ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่รำคำใด   

จะต ่ำกวำ่ รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                  
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บค ำนวณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็น
ในกำรขำยสินคำ้นั้นได ้

5.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดง
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.7 อสังหำริมทรั ย์เ ่อกำรลงทุน 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 

หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 30 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 
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 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.8 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่อมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ        

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้

ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10  ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5  ปี 
  ตูค้อนเทนเนอร์   15 - 20  ปี 
  ยำนพำหนะ  5 - 10  ปี 
ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.9     สินทรั ย์ไม่มีตัวตน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้นและจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดั มีดงัน้ี 

                  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอ ตแ์วร์  3 - 10  ปี 
  ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ผูใ้หเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอร์ 
     และสำยเรือ  3 - 25 ปี 
  ควำมรู้ทำงเทคนิคในกำรด ำเนินธุรกิจ NVOCC 10 ปี 

5.10 ค่ำควำมนิยม  
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำร
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ    
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำ          
จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด   
เงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบั
บญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรอกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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5.12 สั ำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำย ่ ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย      
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.13 เงินตรำต่ำงประเท  
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง  ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.14 กำรด้อยค่ำของสินทรั ย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะท ำกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะ
สูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน  กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

5.15 ลประโยชน์ของ นักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 ครงการส บเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 ครงการผลปร ย น ลังออก ากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง    
กลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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5.17 ำษีเงินได้  
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ำษีเงินได้รอกำรตัดบั ชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)196 197

 
 

  19  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร       
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลย นิิจและประมำณกำรทำงบั ชีทีส่ ำคั  
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 รำยได้จำกสั ำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 ในกำรค ำนวณรำยได้ท่ี รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรว ัดระดับ

ควำมกำ้วหนำ้ของงำนเพื่อให้สะทอ้นถึงผลกำรป ิบติังำนของกิจกำรตำมภำระท่ีตอ้งป ิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึง
ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำร
ป ิบติัตำมสัญญำ 

 กำรรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีบ่ริษัท มีสัดส่วนกำร อหุ้นเกินกว่ำกง่หน่ง 
 ่ ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำบริษทัฯไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั ถึงแมว้่ำ

บริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเกินกว่ำ        
ก่ึงหน่ึง ทั้ งน้ี เน่ืองจำกบริษัทฯและผู ้ถือหุ้นอีก ่ ำยหน่ึงได้ท ำสัญญำระหว่ำงผู ้ถือหุ้น (Shareholders 
Agreement) และระบุให้กรรมกำรจ ำนวน 2 ใน 3 ท่ำนไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นอีก ่ ำยหน่ึง ซ่ึงท ำให้      
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว  
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 กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัท ไม่มีกำร อหุ้น 

 ่ ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำวำ่บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมใน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA 
ถึงแมว้ำ่บริษทัฯจะไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่ำว ทั้งน้ี เน่ืองจำก NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดท้  ำ Business cooperation agreement กบับริษทัดงักล่ำว เพื่อเขำ้ควบคุมกำรด ำเนิน
ธุรกิจและบริหำรงำนทั้ งโดยทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัทดังกล่ำวได้ ดังนั้ น  PT. NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำรและตอ้งน ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
รวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว 

 กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัท มีสัดส่วนกำร อหุ้นน้อยกว่ำก่งหน่ง 

 ่ ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมใน NCL Inter Logistics Vietnam Company 
Limited ถึงแม้ว่ำบริษทัฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีนอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจำก NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
ไดท้  ำ Business cooperation agreement กบับริษทัดงักล่ำว เพื่อเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำน
ทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษทัดงักล่ำวได ้ดงันั้น NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited 
จึงถือเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำรและตอ้งน ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว 

 สั ำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ่ ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
ค่ำเ ่อหนีส้งสัยจะสู ของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่องมอทำงกำรเงิน 
 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย

ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ่ ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต  
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำร
เปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ี
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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 ค่ำเ ่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลอ 
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณผล

ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือ โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับพิจำรณำจำก
รำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้นั้นและค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้
เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด 

 อสังหำริมทรั ย์เ ่อกำรลงทุน ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่อมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  (ไม่รวมท่ีดิน) อำคำรและอุปกรณ์            

่ ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (ไม่รวมท่ีดิน) อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยมและสินทรั ย์ไม่มีตัวตน 
 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบ

กำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำก
สินทรัพย  ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น  

สินทรั ย์ ำษีเงินได้รอกำรตัดบั ชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ นักงำนตำมโครงกำร ลประโยชน์ 
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง  ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 คดี ้องร้อง 
 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูก ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึง ่ ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร

ประเมินผลของคดีท่ีถูก ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 422 4,040 140 140 
เงิน ำกธนำคำร 40,436 30,374 14,005 3,529 
รวม 40,858 34,414 14,145 3,669 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงิน ำกออมทรัพยแ์ละเงิน ำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 
ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.10 ต่อปี) 

8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  บริษทัยอ่ย* 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย* 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
NCL International Logistics USA Inc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
LG Container Line Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
NCL International Logistics Private Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA บริษทัยอ่ย (ควบคุมโดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั บริษทัร่วม 
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รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
Zim Integrated Shipping Services Ltd. เป็นผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัร่วม 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ำกดั ถือหุน้โดยญำติกรรมกำร 
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถือหุน้โดยบุคคลใกลชิ้ดกรรมกำร 
บริษทั ก ส  54 จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั แกรนด ์คำแนล แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั คนัทร่ี กรุป โ ลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซนัไชด ์แอนด ์เบบ้ี จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ล้ิมโสภณ พำนิช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอสพี เนทเวอร์ค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั แอล เอน็ จี ู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั จงไท่บลูซี จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
NCL Inter Logistics Corporation Limited มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอเชียน อินเตอร์ลอว ์จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เออีซี อินเตอร์เซอร์วสิ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
* เงินลง น น บริ ั อล ี คอนเ นเนอร ไลน ากัด ล บริ ั เอสเอสเค อินเ อร ล ิส ิกส ากัด ก า น่าย นร ่างปี 

 

รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั       
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 100 2,824 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ - - 291 720 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 รำยไดอ่ื้น - - - 35 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 ดอกเบ้ียรับ - - 446 1,350 อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 2,963 16,310 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 10,333 17,149 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ดอกเบ้ียรับ - - - 27 อตัรำร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 5,313 6,460 รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 1,072 1,043 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำเช่ำ - - 2,765 765 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ดอกเบ้ียรับ - - 217 992 อตัรำร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 2,398 5,620 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 ซ้ือทรัพยสิ์น - - 14,510 - มูลค่ำตำมบญัชีบวกก ำไร

ส่วนเพ่ิม 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 15 1,396 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
 รำยไดค่้ำเช่ำ - - - 540 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 รำยไดอ่ื้น - - 400 - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ขำยทรัพยสิ์น - - 2,898 - มูลค่ำตำมบญัชีบวกก ำไร

ส่วนเพ่ิม 
NCL International Logistics USA Inc.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 6,198 5,154 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 8,527 2,713 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 5,186 8,745 12,160 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - 584 950 1,631 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 3,622 1,554 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 290 178 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)202 203

 
 

  25  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
Qingdao National Container Line Co., Ltd.      
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 30 38 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
LG Container Line Pte. Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 572 - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
Ningbo NCL Inter Logistics Co, Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - - 130 - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร - - 527 - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั      
 รำยไดเ้งินปันผล - - 1,414 - ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 531 - 531 รำคำเทียบเคียงกบั 
      บุคคลภำยนอก 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร - 5 - - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
      อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 ค่ำเช่ำ 450 600 - - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ำกดั      
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 19,039 24,658 - - รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 

อตัรำร้อยละ 10 - 30 
บริษทั แอล เอน็ จี ู้ด โปรดกัส์ จ  ำกดั      
 รำยไดอ่ื้น - 31 - - รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
Zim Integrated Shipping Service Ltd.      
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 2 2,118 2 2,118 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

อตัรำร้อยละ 10 - 30 
 รำยไดค่้ำท่ีปรึกษำ 3,975 - 3,975 - รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 9,152 8,454 9,152 8,454 รำคำเทียบเคียงกบั

บุคคลภำยนอก 
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร     
 ค่ำเช่ำ 95 1,295 - 95 รำคำตำมท่ีระบุในสัญญำ 
 ดอกเบ้ียจ่ำย 823 1,066 - - อตัรำร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 239 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 3,431 2,294 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั - - - 96 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 1,140 845 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - - 648 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 1,746 1,266 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 2,324 916 
  Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 126 - 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 570 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  บริษทั เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ ำกดั 2,629 2,517 - - 
รวม 2,629 2,517 9,337 6,304 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร     
 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - 96 - 96 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 166 - 166 - 
รวม 166 96 166 96 
เงินรับแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 43 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - - 39 
  NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 21 32 

PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 7 14 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 33 - 

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 1 - 
รวม - - 62 128 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ค่ำเช่ำคำ้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 60 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - - 65 
รวม - - - 125 
ลูกหน้ีอ่ืน     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 149 
  บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั - - 1,800 - 
  LG Container Line Pte. Ltd. - - 19 - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 3,867 - 3,867 - 
 กรรมกำร 37 5,836 - - 
รวม 3,904 5,836 5,686 149 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 264 
  บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - - 693 
รวม - - - 957 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,699 8,449 15,251 7,759 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เจำ้หน้ีกำรคำ้     
 บริษทัยอ่ย     
  บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 365 
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 771 381 
  NCL International Logistics USA Inc. - - 3,238 33 
  PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - - 180 45 
  Qingdao National Container Line Co., Ltd. - - 29 14 

NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd. - - 68 77 
 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. - - 520 - 

 บริษทัร่วม     
  บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - 155 - 155 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 1,109 - 1,109 - 
รวม 1,109 155 5,915 1,070 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เงินจ่ำยแทน     
 บริษทัยอ่ย     
  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. - - 510 54 
รวม - - 510 54 
เจำ้หน้ีอ่ืน     
 กรรมกำร - 27 - - 
รวม - 27 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
 กรรมกำร - 1,288 - 969 
รวม - 1,288 - 969 
ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย     
 กรรมกำร 537 - 538 - 
รวม 537 - 538 - 
เช็คคำ้งจ่ำย     
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  Zim Integrated Shipping Services Ltd. 6 - 6 - 
  บริษทั เกรซ แอนด ์แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 48 48 - - 
 กรรมกำร 95 95 - - 
รวม 149 143 6 - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     
 กรรมกำร 131 129 - - 
รวม 131 129 - - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,926 1,742 6,969 2,093 
เงนิให้กู้ยมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั  - - - 18,000 
 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั - - - 23,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 41,000 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เงนิกู้ยมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำร 20,000 21,939 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000 21,939 - - 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
 

ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ      
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ควำมสมัพนัธ์ 2562 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 2562 

บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 18,000 - (18,000) - 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 23,000 - (23,000) - 
รวม  41,000 - (41,000) - 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ          ลดลงจำกกำร ลดลงจำกกำร ยอดคงเหลือ         
 ณ วนัที่ เพ่ิมข้ึน จ่ำยช ำระ จ ำหน่ำย ณ วนัที่ 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 1 มกรำคม 2562 ระหวำ่งปี ระหวำ่งปี เงินลงทุน 31 ธนัวำคม 2562 
กรรมกำรและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมกำร 21,939 224 (224) (1,939) 20,000 

รวม 21,939 224 (224) (1,939) 20,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรใน
รูปสัญญำเงินกูย้มืมีระยะเวลำ 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนัในอตัรำร้อยละ 5.5 ต่อปี 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,911 29,935 18,012 18,652 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,399 907 2,348 767 
รวม 28,310 30,842 20,360 19,419 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรเป็นระยะเวลำ           
3 ปี ซ่ึงสำมำรถต่ออำยุสัญญำไดต้ำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั บริษทัฯมีภำระผูกพนัตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำปีละ 0.09 
ลำ้นบำท 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,628 2,517 3,383 2,950 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน - - 2,575 1,451 
 1 - 3 เดือน - - 1,953 1,798 
   3 - 6 เดือน - - 1,035 105 
   6 - 12 เดือน - - 391 - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 
รวม 2,628 2,517 9,337 6,304 
ลูกหนีอ่้น     
อ่ืน  4,071 5,932 5,949 1,455 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (35) - 
ลูกหน้ีอ่ืน  - สุทธิ 4,071 5,932 5,914 1,455 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -     
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,699 8,449 15,251 7,759 
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 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ยอดคงเหลือ    
ณ วนัท่ี        1 
มกรำคม 2562 

ตั้งเพ่ิมใน
ระหวำ่งปี 

ไดรั้บช ำระคืน
ในระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ    ณ 
วนัท่ี        31 
ธนัวำคม 2562 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - 35 - 35 
รวม - 35 - 35 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่้น - กจิกำรอ่น 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 81,427 93,326 49,848 57,395 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 1 เดือน 48,005 40,443 29,550 22,257 
 1 - 3 เดือน 40,190 26,364 14,675 8,683 
   3 - 6 เดือน 76,859 18,164 7,125 2,960 
 6 - 12 เดือน 9,616 13,478 1,332 1,712 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 7,919 10,534 6,290 7,205 
รวม 264,016 202,309 108,820 100,212 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,881) (7,453) (5,144) (6,336) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  258,135 194,856 103,676 93,876 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีอ่้น     
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 12,367 14,377 12,164 12,555 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14) (30) (14) - 
สุทธิ 12,353 14,347 12,150 12,555 
ลูกหน้ีอ่ืน 24,643 4,587 5,039 2,323 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (87) (87) (87) (87) 
สุทธิ 24,556 4,500 4,952 2,236 
เงินมดัจ ำ 748 680 - - 
เงินรับแทนจ่ำยแทน 332 2,082 - - 
ค่ำเบ้ียประกนัจ่ำยล่วงหนำ้ 349 603 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 245 317 244 317 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 38,583 22,529 17,346 15,108 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -      
 กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 296,718 217,385 121,022 108,984 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืนส ำหรับปี              
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ลดลงจำกกำร ไดรั้บช ำระ ผลต่ำงจำกกำร ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรำยกำร)  จ ำหน่ำย คืนใน แปลงค่ำ ณ วนัท่ี 

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกรำคม 2562 ในระหวำ่งปี เงินลงทุน ระหวำ่งปี งบกำรเงิน 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 7,453 (1,281) (153) (88) (50) 5,881 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร 30 14 (30) - - 14 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - - - 87 
รวม 7,570 (1,267) (183) (88) (50) 5,982 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช ำระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรำยกำร)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกรำคม 2562 ในระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 6,336 (1,192) - 5,144 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร - 14 - 14 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 
รวม 6,423 (1,178) - 5,245 

11. สินค้ำคงเหลอ 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,239 2,116 (24) (20) 1,215 2,096 
วตัถุดิบ 1,432 955 - - 1,432 955 
วสัดุโรงงำน 592 540 (3) - 589 540 
รวม 3,263 3,611 (27) (20) 3,236 3,591 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 6,996 บำท (2561: 19,762 บำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

12. เงิน ำกธนำคำรทีม่ี ำระค ำ้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ีคือเงิน ำกประจ ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย์

หลำยแห่ง 
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นตวัแทนขนส่ง   

   สินคำ้ทำงทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
 

5,100 
 

5,100 
 

6,255 
 

6,589 
     5,100 5,100 6,255 6,589 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ยอดคงเหลือ ตั้งเพ่ิม ไดรั้บช ำระ ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี (กลบัรำยกำร)  คืนใน ณ วนัท่ี 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1 มกรำคม 2562 ในระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 6,336 (1,192) - 5,144 
เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำร - 14 - 14 
ลูกหน้ีอ่ืน 87 - - 87 
รวม 6,423 (1,178) - 5,245 

11. สินค้ำคงเหลอ 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,239 2,116 (24) (20) 1,215 2,096 
วตัถุดิบ 1,432 955 - - 1,432 955 
วสัดุโรงงำน 592 540 (3) - 589 540 
รวม 3,263 3,611 (27) (20) 3,236 3,591 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 6,996 บำท (2561: 19,762 บำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

12. เงิน ำกธนำคำรทีม่ี ำระค ำ้ประกนั 
 ยอดคงเหลือน้ีคือเงิน ำกประจ ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย์

หลำยแห่ง 
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน    
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี                         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นตวัแทนขนส่ง   

   สินคำ้ทำงทะเล 
 

ไทย 
 

51.00 
 

51.00 
 

5,100 
 

5,100 
 

6,255 
 

6,589 
     5,100 5,100 6,255 6,589 
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 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ             
ของเงินลงทุน 

                              
รำคำทุน - สุทธิ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์  เป็นตวัแทนขนส่ง          
  จ ำกดั    สินคำ้ทำงทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 - - 5,100 5,100 
     5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรซ้ือหุ้นในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ำกดั จำกผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจ ำนวน 3,340 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,500 บำท รวมเป็นเงิน 5.01 ลำ้น
บำท มีผลให้บริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่โดยสัดส่วนเงินลงทุนจะเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 
52.80 กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยบริษทัฯได้ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 และบริษทัฯได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
รวมถึงกำรควบคุมร่วมในนโยบำยดงักล่ำวเป็นผลให้บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เปล่ียนจำกบริษทัร่วม
เป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั 
เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ทั้งจ  ำนวน โดยก ำหนดรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินอิสระของ    
ผูซ้ื้อ ทั้งน้ีใหค้  ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นหลกั อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 บริษทัฯยงัไม่มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ผูบ้ริหำรเจรจำเปล่ียนแปลง
และแก้ไขเง่ือนไขบำงเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้นระหว่ำงบริษทัฯกับ Zim Integrated Shipping 
Services Ltd. ในเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยผลประโยชน์ใหม่ต้องไม่น้อยกว่ำ
ผลประโยชน์เดิมท่ีระบุอยู่ในสัญญำเดิม  ทั้ ง น้ีบริษัทฯต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของ                     
ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 กำรเจรจำดงักล่ำวส้ินสุดโดยบริษทัฯไดท้  ำ Consultancy 
agreement เพิ่มเติมกับ Zim Integrated Shipping Services Ltd. เพื่อให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนขนส่งในประเทศ ซ่ึงค่ำบริกำรเป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกัด มีมติให้จ่ำย                  
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ
หุ้นละ 277.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยจ ำนวนเงิน 2.80 ลำ้นบำท บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ ำนวน 
1.40 ลำ้นบำทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 
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 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น    
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ             
ของเงินลงทุน 

                              
รำคำทุน - สุทธิ 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์  เป็นตวัแทนขนส่ง          
  จ ำกดั    สินคำ้ทำงทะเล ไทย 51.00 51.00 5,100 5,100 - - 5,100 5,100 
     5,100 5,100 - - 5,100 5,100 

 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรซ้ือหุ้นในบริษทั เกรซ             
วอเทอร์ เมด จ ำกดั จำกผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงจ ำนวน 3,340 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,500 บำท รวมเป็นเงิน 5.01 ลำ้น
บำท มีผลให้บริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่โดยสัดส่วนเงินลงทุนจะเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 44.44 เป็นร้อยละ 
52.80 กำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยบริษทัฯได้ด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 และบริษทัฯได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
รวมถึงกำรควบคุมร่วมในนโยบำยดงักล่ำวเป็นผลให้บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เปล่ียนจำกบริษทัร่วม
เป็นบริษทัยอ่ยนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั 
เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั ทั้งจ  ำนวน โดยก ำหนดรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินอิสระของ    
ผูซ้ื้อ ทั้งน้ีใหค้  ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นหลกั อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 บริษทัฯยงัไม่มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ผูบ้ริหำรเจรจำเปล่ียนแปลง
และแก้ไขเง่ือนไขบำงเง่ือนไขในสัญญำระหว่ำงผูถื้อหุ้นระหว่ำงบริษทัฯกับ Zim Integrated Shipping 
Services Ltd. ในเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยผลประโยชน์ใหม่ต้องไม่น้อยกว่ำ
ผลประโยชน์เดิมท่ีระบุอยู่ในสัญญำเดิม  ทั้ ง น้ีบริษัทฯต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของ                     
ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 กำรเจรจำดงักล่ำวส้ินสุดโดยบริษทัฯไดท้  ำ Consultancy 
agreement เพิ่มเติมกับ Zim Integrated Shipping Services Ltd. เพื่อให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนขนส่งในประเทศ ซ่ึงค่ำบริกำรเป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ซิม (ไทยแลนด์) จ ำกัด มีมติให้จ่ำย                  
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ
หุ้นละ 277.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยจ ำนวนเงิน 2.80 ลำ้นบำท บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ ำนวน 
1.40 ลำ้นบำทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปัน ลรับ 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม และรับรู้      

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน
ระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั - (284) - - - - 
บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 1,081 1,348 - - 1,414 - 
รวม 1,081 1,064 - - 1,414 - 

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสำระส ำคั  
 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: พนับำท) 
 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

บริษทั เกรซ 
วอเทอร์ เมด 

จ ำกดั 
 31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
28 กมุภำพนัธ ์

2561* 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 151,739 97,589 28,572 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 25,289 27,018 33,141 
หน้ีสินหมุนเวยีน (163,522) (110,601) (28,594) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (1,241) (1,087) (95) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 12,265 12,919 33,024 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51.00 51.00 44.44 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ 6,255 6,589 14,675 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 6,255 6,589 14,675 

*28 ก า ัน  2561 เปน ัน ีบริ ั เกร อเ อร เ ด ากัด ส้ินสดการเปนบริ ั ร่  
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: พนับำท) 
 

บริษทั ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ 

เมด จ ำกดั 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกรำคม 2561 ถึง
วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 

2561 
รำยได ้ 57,930 54,973 12,274 
ก ำไร (ขำดทุน)  2,119 2,643 (639) 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง      
NCL Inter Logistics (S) Pte. 2.90 ลำ้นเหรียญ 1.57 ลำ้นเหรียญ     
  Ltd.    สิงคโปร์    สิงคโปร์ 100.00 100.00 68,435 39,088 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์        
 ไลน์ จ  ำกดั - 10.0 ลำ้นบำท          - 60.00 - 6,000 
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์       
  โลจิสติกส์ จ ำกดั - 168.7 ลำ้นบำท          - 75.35 - 127,150 
บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด       
  จ ำกดั 40.0 ลำ้นบำท 40.0 ลำ้นบำท 52.80 52.80 22,788 22,788 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.   
NCL International Logistics 0.13  ลำ้นเหรียญ 0.13  ลำ้นเหรียญ     
  USA Inc.    สหรัฐอเมริกำ    สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 - - 
Qingdao National Container         
  Line Co., Ltd.  0.8  ลำ้นหยวน  0.3  ลำ้นหยวน 100.00 100.00 - - 
LG Container Line Pte. Ltd. 1.3 ลำ้นเหรียญ 0.01 ลำ้นเหรียญ 100.00 100.00 - - 
    สิงคโปร์    สิงคโปร์     
Ningbo NCL Inter Logistics        
  Co., Ltd.  1.4  ลำ้นหยวน - 100.00 100.00 - - 
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(หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

NCL Inter Logistics Vietnam  2,500.0 ลำ้นดอง 2,500.0 ลำ้นดอง     
 Co., Ltd.   เวียดนำม   เวียดนำม 49.00 - - - 
NCL International Logistics       
  Private Limited  0.3  ลำ้นรูปีอินเดีย - 100.00 - - - 
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียผำ่นกำรควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.    
PT. NCL INTER LOGISTIK        
  INDONESIA 1,000.0 ลำ้นรูเปีย 1,000.0 ลำ้นรูเปีย - - - - 
รวม     91,223 195,026 

14.2   รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั                  
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี               

อ ำนำจควบคุมในระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั    - 40.00     - (7.32) (0.11) (0.54)      -      - 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด 
จ ำกดั 47.20 47.20 19.68 16.22 3.46 0.63      -      - 

PT. NCL INTER 
LOGISTIK 
INDONESIA 40.00 40.00 3.77 3.89 (0.12) (0.34)      -      - 

NCL Inter Logistics 
Vietnam Co., Ltd. 51.00    - 1.41   - (0.27)    -      -      - 

14.3  ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
    (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ำกดั 

บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด             
จ  ำกดั 

PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA 

NCL Inter Logistics Vietnam  Co., 
Ltd. 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน - 44.04 44.20 34.67 9.32 9.54 6.11 3.68 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - 7.62 31.81 31.69 2.33 2.43 0.69 0.49 
หน้ีสินหมุนเวียน - 59.41 33.94 31.76 8.67 8.59 5.23 3.68 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - 0.55 0.37 0.24   -      -    -      - 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ  ำกดั PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA 

NCL Inter Logistics 
Vietnam Co., Ltd. 

 ส ำหรับรอบระยะเวลำ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 
(วนัท่ีส้ินสุดกำรเป็น

บริษทัยอ่ย) 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 2561 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี              31 
ธนัวำคม 2562 

 
ส ำหรับรอบระยะเวลำ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2561           
(วนัท่ีเร่ิมเป็นบริษทัย่อย) 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี             31 
ธนัวำคม 2562 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 
(วนัท่ีมีอ  ำนำจควบคุม

บริษทั) ถึงวนัท่ี           31 
ธนัวำคม 2561 

 
ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562  
(วนัท่ีเปล่ียนสดัส่วนกำรถือ
หุน้) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

รำยได ้ 8.14 210.00 117.71 84.96 40.65 20.46 15.24 
ก ำไร (ขำดทุน) (0.28) (1.35) 7.32 1.34 (0.29) (0.86) (1.91) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            -       -         -         -          -               -              - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (0.28) (1.35) 7.32 1.34 (0.29) (0.86) (1.91) 

 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ  ำกดั PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA 

NCL Inter Logistics Vietnam 
Co., Ltd. 

 ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 
30 เมษำยน 2562 (วนัท่ีส้ินสุด

กำรเป็นบริษทัยอ่ย) 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2561 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 (วนัท่ี
เร่ิมเป็นบริษทัย่อย) ถึงวนัท่ี    

31 ธนัวำคม 2561 

 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี           
16 กรกฎำคม 2561 (วนัท่ีมีอ  ำนำจ
ควบคุมบริษทั) ถึงวนัท่ี       31 

ธนัวำคม 2561 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562   
(วนัท่ีเปล่ียนสดัส่วนกำรถือ
หุน้) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
   ด  ำเนินงำน (3.38) (0.09) 

 
3.47 (1.13) 

 
(1.20) 1.33 

 
1.42 

กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
   ลงทุน 0.17 (0.21) 

(1.11) 
(0.24) 

(0.05) 
(0.08) 

                      - 

กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
   จดัหำเงิน 1.72 (1.35) 

 
(6.10) (0.79) 

 
                          - (1.21) 

 
1.74 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพ่ิมข้ึน  (ลดลง) สุทธิ (1.49) (1.65) (3.74) (2.16) (1.25) 0.04 

 
3.16 

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 

- เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1,260,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำเพื่อขยำยกิจกำร        
ในต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริษทัฯไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นจ ำนวน 1,574,635 เหรียญสิงคโปร์       
กำรจดทะเบียนเพิ่มทุนด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561  

- เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนใน NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 25 ลำ้นบำท เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

- ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯไดโ้อนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เป็นจ ำนวนเงิน 
1,325,365 เหรียญสิงคโปร์ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,574,635 เหรียญสิงคโปร์เป็นจ ำนวน 
2,900,000 เหรียญสิงคโปร์ กำรจดทะเบียนเพิ่มทุนด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 
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NCL International Logistics USA Inc. 

- ในเดือนกุมภำพันธ์  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด ำ เนินกำรจัดตั้ ง  “NCL International 
Logistics USA Inc.” ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ บริษทัดงักล่ำวได้     
จดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวผ่ำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ  NCL International Logistics USA Inc. และบริษัทฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว  

- เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL International 
Logistics USA Inc. จ ำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ จำกเงินลงทุนเดิมจ ำนวน  100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ เป็นจ ำนวน 130,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ กำรจดทะเบียนเพิ่มทุนของ NCL International 
Logistics USA Inc. ด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 

Qingdao National Container Line Company Limited  

- ในเ ดือนพฤษภำคม  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด ำ เ นินกำรจัดตั้ ง  “Qingdao National 
Container Line Company Limited” ในประเทศจีน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำร
ถือหุ้นคิดเ ป็นร้อยละ  100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน  บริษัทดังก ล่ำวได้               
จดทะเบียนจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ี
ดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวผ่ำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ Qingdao National Container Line Company Limited และ
บริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 Qingdao National Container 
Line Company Limited มีทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 346,375 หยวน 

- ในเดือนมกรำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน Qingdao National 
Container Line Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศจีน เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรเป็น
จ ำนวนเงิน 404,058 หยวน Qingdao National Container Line Company Limited จดทะเบียนเพิ่มทุน
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีทุนเรียกช ำระแลว้
จ ำนวน 750,433 หยวน 
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LG Container Line Pte. Ltd. 

- ในเดือนกรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด ำเนินกำรจดัตั้ ง “LG Container Line Pte. 
Ltd.” ในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นส ำนกังำนตวักำร (Principal) และแต่งตั้งให้บริษทั แอลจี คอนเทน
เนอร์ ไลน์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นตวัแทน (Agent) ในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว เน่ืองจำก
บริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวผำ่น NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ LG Container Line Pte. Ltd. และบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว 

 - เม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จ ำนวน 90,000 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็น
เงินลงทุนทั้งหมดจ ำนวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทุน
เพิ่ม และ LG Container Line Pte. Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 

 - เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติ
อนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนอีกจ ำนวน 1,150,000 เหรียญสิงคโปร์ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 100,000 
เหรียญสิงคโปร์เป็นจ ำนวน 1,250,000 เหรียญสิงคโปร์ กำรจดทะเบียนเพิ่มทุนด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลำคม 2562 

PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA 

- เ ม่ือว ันท่ี 16 กรกฎำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ท ำสัญญำเงินให้กู ้แปลงสภำพ 
(Convertible loan agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ งใน
ประเทศอินโดนีเซียจ ำนวนเงิน  60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อให้บริษทัดังกล่ำวใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำเงินให้กูแ้ปลงสภำพ NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. สำมำรถแปลงสภำพเงินให้กูด้งักล่ำวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำวท่ี
เวลำใดก็ได้ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสิทธิเลือกท่ีจะเปล่ียนเป็นหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้น
สำมญัไดต้ำมจ ำนวนของเงินใหกู้ย้มื  

 นอกจำก น้ี  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้ำท ำ  Business cooperation agreement กับ  PT. NCL 
INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำน
ทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษทัดงักล่ำว บริษทัดงักล่ำวตกลงท่ีจะแบ่งก ำไรให้กบั NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิส ำหรับปี และหำกบริษทัฯมีผลขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขำดทุนดงักล่ำวตำมสัดส่วนร้อยละ 60 
ซ่ึงอำจจะชดเชยผลขำดทุนท่ีรับรู้ตำมสัดส่วนโดยกำรเพิ่มเงินทุน บริษทัฯได้เขำ้ควบคุมและสั่งกำร
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง  รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษทัดงักล่ำวนบัตั้งแต่วนัท่ีท ำสัญญำ 
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และพิจำรณำเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 PT. 
NCL INTER LOGISTIK INDONESIA มีเงินกูย้มืคงคำ้งจ ำนวน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited 

- เ ม่ือว ัน ท่ี  1 สิงหำคม  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ท ำสัญญำเ งินให้กู ้แปลงสภำพ 
(Convertible loan agreement) กบั NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ง
ในประเทศเวียดนำมจ ำนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เพื่อให้บริษทัดงักล่ำวใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำเงินให้กูแ้ปลงสภำพ NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. สำมำรถแปลงสภำพเงินให้กูด้งักล่ำวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำวท่ี
เวลำใดก็ได้ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสิทธิเลือกท่ีจะเปล่ียนเป็นหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้น
สำมญัไดต้ำมจ ำนวนของเงินให้กูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีกำร
จ่ำยเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวจ ำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

 นอกจำกน้ี  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้ำท ำ  Business cooperation agreement กับ  NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited เพื่อว ัตถุประสงค์ในกำรเข้ำควบคุมกำรด ำ เนินธุรกิจและ   
บริหำรงำนทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษทัดงักล่ำว บริษทัดงักล่ำวตกลงท่ีจะแบ่งก ำไรให้กบั 
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิส ำหรับปี และหำกบริษทัฯมีผล
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวน 
เทียบเท่ำสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงอำจจะชดเชยผลขำดทุนท่ีรับรู้ตำมสัดส่วนโดยกำรเพิ่มเงินทุน บริษทัฯ
ไดเ้ขำ้ควบคุมและสั่งกำรกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง  รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษทันบัตั้งแต่
วนัท่ีท ำสัญญำ และพิจำรณำเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว  

- ในเดือนพฤษภำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดป้รับโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นของ NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ใหม่ โดยกำรโอนเงินลงทุนเพิ่มในบริษทัย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 
1,225,000,000 ดองเวยีดนำม ซ่ึงเทียบเท่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัดงักล่ำวโดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 
2,500,000,000 ดองเวียดนำม อยำ่งไรก็ตำม NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ยงัคงพิจำรณำ NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited เป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกยงัคงมี Business cooperation agreement 
ท่ีท  ำระหวำ่งกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทั้งโดยทำงตรงและ
ทำงออ้มของบริษทัดงักล่ำว และเง่ือนไขต่ำง  ในสัญญำยงัคงเดิม 

- ต่อมำ ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีผูถื้อหุน้รำยใหม่ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเวยีดนำมเขำ้มำลงทุน
ใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ในสัด ส่วนร้อยละ  51 คิด เ ป็นจ ำนวนเ งิน 
1,275,000,000 ดองเวียดนำมของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,500,000,000 ดองดองเวียดนำม เป็นผลให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรแบ่งปันก ำไรในบริษทัย่อยดงักล่ำวของ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ลดลงจำกเดิมอตัรำร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 49 อยำ่งไรก็ตำม ่ ำยบริหำรของบริษทัฯยงัคงพิจำรณำ NCL 
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Inter Logistics Vietnam Company Limited เป็นบริษทัย่อย ถึงแม้ว่ำ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง 
ทั้งน้ี เน่ืองจำกยงัคงมี Business cooperation agreement ท่ีท  ำระหว่ำงกันเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเขำ้
ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มและสัญญำดงักล่ำวยงัไม่ส้ินผล 
นอกจำกน้ี ่ ำยบริหำรของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำปรับเปล่ียนจ ำนวนเงินในสัญญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพจำก
เดิม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำเป็น 51,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเขำ้มำลงทุน
ของผูถื้อหุ้นใหม่ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 49 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 กำรแกไ้ขสัญญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร 

Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited 

- ในเดือนพฤศจิกำยน  2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด ำเนินกำรจัดตั้ ง  “Ningbo NCL Inter 
Logistics Company Limited” ในประเทศจีน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 และถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว เน่ืองจำก
บริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวผำ่น NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited และบริษทัฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัดังกล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited ยงั
มิไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรและยงัไม่มีทุนเรียกช ำระ 

- ในระหว่ำงปี  2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน  Ningbo NCL Inter 
Logistics Company Limited เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรสรุปดงัน้ี  

เดือน จ ำนวนเงินลงทุนเพิ่ม (หยวน) วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 

มกรำคม 2562 337,360 28 มกรำคม 2562 
พฤษภำคม 2562 675,110 10 พฤษภำคม 2562 
สิงหำคม 2562 351,560 21 สิงหำคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited มีทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 
1,364,030 หยวน 

NCL International Logistics Private Limited 

 - ในเดือนกุมภำพันธ์  2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ด ำ เนินกำรจัดตั้ ง  “NCL International 
Logistics Private Limited” ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 และถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯนับแต่วนัท่ีดงักล่ำว 
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เน่ืองจำกบริษทัฯไดถื้อเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวผ่ำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ NCL International Logistics Private Limited และบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 NCL International Logistics Private Limited มี
ทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 286,000 รูปีอินเดีย และยงัมิไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกำร 

Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 

- เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนใน 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้ งจ  ำนวน เ น่ืองจำกกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซ่ึ ง เ ป็น
ผูส้นบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจประสบภำวะลม้ละลำย บริษทัฯไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุน
ใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจ  ำนวนในรำคำทุนโดยมีหุ้นสำมญั 140,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กบัผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯได้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นกบัผูถื้อหุ้น
ดังกล่ำว โดยก ำหนดกำรแบ่งจ่ำยช ำระเป็นรำยเดือนจ ำนวน 12 งวด งวดแรกเร่ิมช ำระเม่ือวนัท่ี 21 
กนัยำยน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีจดทะเบียนโอนหุ้นเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. 
Ltd. ส้ินสุดกำรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีดงักล่ำว 

 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยดงักล่ำว ณ วนัท่ีจ ำหน่ำยมีจ ำนวน 3,614,841 บำท ซ่ึงรวมเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 1,660,115 บำท โดยในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯบนัทึกก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. จ ำนวน 133,870 บำท ภำยใตร้ำยไดอ่ื้นในงบก ำไร
ขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวครบถว้นแลว้ในเดือนมิถุนำยน 2562 

 บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 - เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั      
มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ ำนวนหุ้นจ ำนวน 1,699,280 หุ้น จำกเดิม 16,874,280 หุ้น 
เหลือ 15,175,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 75.35 เป็นร้อยละ 
83.79 กำรลดทุนน้ีเป็นกำรลดทุนโดยกำรคืนสินทรัพยท่ี์น ำมำลงทุนของผูถื้อหุ้นกลุ่มหน่ึง กำรลดทุน     
จดทะเบียนด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2562 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่ำวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยวธีิกำรลดจ ำนวนหุน้อีกคร้ังจ ำนวน 
1,600,000 หุ้น จำกเดิม 15,175,000 หุ้น เหลือ 13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 93.66 กำรลดทุนจดทะเบียนด ำเนินกำรเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี       
16 กนัยำยน 2562 และสัดส่วนกำรถือหุ้นเปล่ียนแปลงนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง
พำณิชย ์บริษทัยอ่ยจ่ำยช ำระคืนทุนใหผู้ถื้อหุน้แลว้ในเดือนตุลำคม 2562 

  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)220 221

 
 

  44  

- เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงของบริษทัดงักล่ำว 
บริษทัฯจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งจ ำนวนในรำคำทุนโดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 12,714,999 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำ
ไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บำท เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯไดท้  ำ
สัญญำซ้ือขำยหุน้และไดมี้กำรโอนหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้นรำยดงักล่ำวแลว้ ทั้งน้ี ในสัญญำซ้ือขำยหุน้ไดร้ะบุ
ให้ผูซ้ื้อจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเป็นเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้จ ำนวนสำมฉบบั ภำยในระยะเวลำสำมปีนบัจำกวนัท ำ
สัญญำโดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดท้  ำสัญญำจ ำน ำหุ้นกบัผูถื้อ
หุ้นรำยดงักล่ำวเพื่อรับจ ำน ำใบหุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ส ำหรับกำรค ้ ำ
ประกนักำรช ำระหน้ีของผูซ้ื้อ บริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั ส้ินสุดกำรเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีท ำสัญญำ 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ณ วนัท่ีจ  ำหน่ำยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯมีก ำไร
จ ำนวน 87,851,838 บำท ซ่ึงรวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 1,002,575 บำท บริษทัฯรับรู้
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ให้แก่ผูถื้อหุ้นรำย
ดงักล่ำวจ ำนวน 13,292,003 บำท ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร และรับรู้ก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 16,031,214 บำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีปัจจุบนั  

 บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั 

- เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษทั แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยให้แก่บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี      
1 พฤษภำคม 2562 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นกบับริษทัดงักล่ำวเพื่อจ ำหน่ำยเงินลงทุนในรำคำทุน
โดยมีหุ้นสำมญั 599,999 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บำท 
บริษัทฯได้รับช ำระเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเต็มจ ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2562 บริษัท แอลจี         
คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ  ำกดั ส้ินสุดกำรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯนบัแต่วนัท่ีท ำสัญญำ 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษทัย่อยดังกล่ำว ณ วนัท่ีจ  ำหน่ำยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯมี
ขำดทุนจ ำนวน 5,150,732 บำท ซ่ึงรวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 2,158,151 บำท  
บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 11,150,732 บำทในงบก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีกำรรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในงบก ำไร
เบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรเน่ืองจำกรำคำขำยเท่ำกบัรำคำทุน 
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15. ลูกหนีจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 

ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 127,150 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (12,623) - 
รวม 114,527 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (31,150) - 
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 83,377 - 

 ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน คือ ลูกหน้ีจำกกำรท่ีบริษทัฯจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั เอสเอสเค 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั ใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหน่ึง บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุน้กบัผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว 
โดยก ำหนดกำรแบ่งจ่ำยช ำระเป็นรำยปีจ ำนวน 3 งวด งวดแรกเร่ิมช ำระวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 จ ำนวนเงิน 
38 ลำ้นบำท งวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 จ่ำยช ำระจ ำนวนเงินงวดละ 44.6 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 
2565 ตำมล ำดบั บริษทัฯไดรั้บเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำทั้ง 3 งวด นอกจำกน้ีบริษทัฯไดรั้บจ ำน ำใบหุ้นจ ำนวน 
12,714,990 หุ้นของบริษทั เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั มำจ ำน ำไวต้ำมสัญญำจ ำน ำหุ้นเป็นกำร       
ค ้ำประกนักำรช ำระหน้ี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14  

16. อสังหำริมทรั ย์เ ่อกำรลงทุน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ             
ส่วนปรับปรุง             

อำคำร 

 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562     
รำคำทุน 5,387 5,402 4,521 15,310 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (2,412) (1,010) (3,422) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 5,387 2,990 3,511 11,888 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561     
รำคำทุน 5,387 5,402 6,817 17,606 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,872) (1,001) (2,873) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 5,387 3,530 5,816 14,733 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 14,733 75,100 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (2,009) (59,244) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (836) (1,123) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 11,888 14,733 

  มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ท่ีดินและอำคำรส ำนกังำน - จงัหวดักรุงเทพมหำนคร - 7,176 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง - จงัหวดัสุรำษฎธ์ำนี 14,770 14,770 

 มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (  ) 
ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน 
อตัรำเงินเ ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ไม่มีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนท่ีน ำไปค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (2561: 
บริษัทฯได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวนประมำณ 2.08 ล้ำนบำท         
ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย)์ 
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17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 6,292 20,957 23,337 267,766 251 318,603 
ซ้ือเพิ่ม - 214 2,209 243 195 2,861 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 2.2) - 13,685 20,588 518 - 34,791 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - - (2,778) - - (2,778) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (891) (6,156) - (7,047) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 45,916 14,496 - - - 60,412 
โอนเขำ้ (ออก) จำกสินทรัพย ์
   ระหวำ่งก่อสร้ำง - - 390 56 (446) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (94) - - (94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 52,208 49,352 42,761 262,427 - 406,748 
ซ้ือเพิ่ม - 468 37,397 41 - 37,906 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - (2,371) (5,581) (142,754) - (150,706) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,662) (54,765) - (57,427) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 2,296 - - - 2,296 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (13) (273) - - (286) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 52,208 49,732 71,642 64,949 - 238,531 
ค่ำเส่อมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 13,257 12,448 35,319 - 61,024 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 2.2) - 337 1,263 71 - 1,671 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - - (129) - - (129) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีโอนจำก
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 1,169 - - - 1,169 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,798 4,424 19,313 - 25,535 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (6) (451) (1,856) - (2,313) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (34) - - (34) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 16,555 17,521 52,847 - 86,923 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - (1,512) (3,947) (34,166) - (39,625) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนท่ีโอนจำก       
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 287 - - - 287 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,971 5,432 14,563 - 21,966 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (1,688) (11,405) - (13,093) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (5) (157) - - (162) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 17,296 17,161 21,839 - 56,296 
ค่ำเ ่อกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - - 866 - 866 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - - 866 - 866 
ลดลงระหวำ่งปี - - - (866) - (866) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบั ชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 52,208 32,797 25,240 208,714 - 318,959 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 52,208 32,436 54,481 43,110 - 182,235 
ค่ำเส่อมรำคำส ำหรับปี     

 2561 (จ ำนวน 16.43 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 25,535 
 2562 (จ ำนวน 12.42 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 21,966 

 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 6,292 18,610 11,750 22,704 59,356 
ซ้ือเพ่ิม - - 647 - 647 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (348) (1,767) (2,115) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 45,916 14,496 - - 60,412 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 52,208 33,106 12,049 20,937 118,300 
ซ้ือเพ่ิม - 150 33,612 38,123 71,885 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (992) (8,033) (9,025) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 2,296 - - 2,296 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 52,208 35,552 44,669 51,027 183,456 
ค่ำเส่อมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 12,255 9,404 10,225 31,884 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 981 962 1,464 3,407 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนจำก
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 1,169 - - 1,169 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (344) (1,157) (1,501) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 14,405 10,022 10,532 34,959 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,270 993 2,782 5,045 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนจำก
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 287 - - 287 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (976) (2,908) (3,884) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 15,962 10,039 10,406 36,407 
มูลค่ำสุทธิตำมบั ชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 52,208 18,701 2,027 10,405 83,341 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 52,208 19,590 34,630 40,621 147,049 
ค่ำเส่อมรำคำส ำหรับปี     

 2561 (จ  ำนวน 0.74 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 3,407 
 2562 (จ  ำนวน 0.23 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 5,045 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 33.28 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 33.19 ลำ้น
บำท) (2561: 86.91 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4.19 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 8.18 ลำ้น
บำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 8.18 ลำ้นบำท) (2561: 10.18 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 10.18 ลำ้น
บำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 67.66 ลำ้น
บำทไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและรถหวัลำกหำงพ่วง มูลค่ำสุทธิตำม
บญัชีจ ำนวน 88.60 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 66.34 ลำ้นบำท)) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จำกธนำคำรพำณิชยแ์ละบุคคลภำยนอก 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยมีมติอนุมติัคืนรถหัวลำก 8 หัวและ      
หำงพ่วง 4 หำง ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นกลุ่มหน่ึงน ำมำร่วมลงทุนโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนเงิน 
12.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยตอ้งกำรปรับโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นและเพื่อลดค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกรถหวัลำก
หำงพ่วงท่ีใชง้ำนไดไ้ม่เต็มประสิทธิภำพ ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้  ำสัญญำโอนคืนทรัพยสิ์นดงักล่ำวให้กบั      
ผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจเพื่อด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนรถและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท ำ
สัญญำ ในไตรมำสท่ี 1 บริษทัย่อยได้จดัประเภทของรถหัวลำกหำงพ่วงใหม่จำกบญัชีอุปกรณ์ซ่ึงแสดง
ภำยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นบญัชีสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อจ่ำยให้กับผูเ้ป็นเจ้ำของโดยแสดงภำยใต้
สินทรัพยห์มุนเวยีน เน่ืองจำกกำรลดทุนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 14 มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ใน
ระดบัสูงและจะเสร็จสมบูรณ์ภำยในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์และจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวแต่อยำ่งใด สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของจะรับรู้ดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีกบัมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรโอน ซ่ึงกำรรับรู้รำยกำรดงักล่ำวท ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำเป็นจ ำนวนเงิน 1.4 ลำ้นบำท โดยแสดงรวมในบญัชีค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนรวม บริษทัยอ่ย
ไม่ไดบ้นัทึกค่ำเส่ือมรำคำของรถหวัลำกหำงพ่วงดงักล่ำวนบัแต่วนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
จ่ำยให้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2562 บริษทัย่อยได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนรถหัวลำก    
หำงพ่วงดงักล่ำวเสร็จเรียบร้อยแลว้ และไดต้ดัรำยกำรสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจำ้ของออกจำก
บญัชีในวนัเดียวกนั 
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18. สินทรั ย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

คอมพวิเตอร์
ซอ ตแ์วร์ 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบัลูกคำ้ ผูใ้ห้
เช่ำตูค้อนเทนเนอร์

และสำยเรือ 

ควำมรู้ทำง
เทคนิคในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

NVOCC รวม 
คอมพวิเตอร์
ซอ ตแ์วร์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562       
รำคำทุน 11,917 20,000 5,000 36,917 8,538 8,538 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,735) (324) (169) (4,228) (2,317) (2,317) 
 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย ์ (2,814) - - (2,814) (2,328) (2,328) 
 ผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (58) (270) (65) (393) - - 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 5,310 19,406 4,766 29,482 3,893 3,893 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

คอมพวิเตอร์
ซอ ตแ์วร์ 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบัลูกคำ้ ผูใ้ห้
เช่ำตูค้อนเทนเนอร์

และสำยเรือ 

ควำมรู้ทำง
เทคนิคในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

NVOCC รวม 
คอมพวิเตอร์
ซอ ตแ์วร์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561       
รำคำทุน 12,811 - - 12,811 7,758 7,758 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,730) - - (3,730) (2,257) (2,257) 
 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย ์ (2,814) - - (2,814) (2,328) (2,328) 
 ผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1 - - 1 - - 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 6,268 - - 6,268 3,173 3,173 
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 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี  
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 6,268 3,970 3,173 1,203 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  
   (หมำยเหตุ 2.2) - 32 - - 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี - รำคำทุน 1,593 969 780 67 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือส่วนงำนธุรกิจ (หมำยเหตุ 3) 25,000 - - - 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (1,811) - - - 
โปรแกรมระหวำ่งติดตั้ง - 2,120 - 2,120 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,174) (809) (60) (217) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (394) (14) - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 29,482 6,268 3,893 3,173 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำในระหวำ่งปี 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ผูใ้ห้เช่ำตูค้อนเทนเนอร์และสำยเรือ และควำมรู้ทำงเทคนิคในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ NVOCC ท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือส่วนงำนธุรกิจตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3    

19. ค่ำควำมนิยม 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั 

ค่ำควำมนิยม 2,253 
 

 บริษทัฯปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมธุรกิจใหก้บัหน่วยงำนทำงธุรกิจท่ีก่อให้เกิดเงินสด คือ บริษทั 
เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี 

 บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำง
กำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำก ่ ำยบริหำร และมีขอ้สมมติท่ีส ำคญัเก่ียวกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยไดแ้ละอตัรำ
คิดลด 
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20. เงินเบิกเกนิบั ชีและเงินกู้ยมระยะส้ันจำกธนำคำร 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 13,076 14,433 13,076 9,462 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 215,116 160,000 188,200 160,000 
รวม 228,192 174,433 201,276 169,462 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัอยู่ในรูปตวัสัญญำใช้เงิน ซ่ึงมีระยะเวลำ 3 เดือน และคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 5.24 ต่อปี (2561: อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 4.96 ต่อปี) 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและเงิน ำกธนำคำรของกลุ่มบริษทั 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่้น - กจิกำรอ่น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 135,759 102,504 53,951 39,781 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 25,599 12,044 10,235 8,031 
เจำ้หน้ีอ่ืน 37,272 8,653 9,150 5,179 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 198,630 123,201 73,336 52,991 

22. หนีสิ้นตำมสั ำเช่ำกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 38,529 61,485 38,414 3,032 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (5,043) (3,302) (5,036) (180) 
รวม 33,486 58,183 33,378 2,852 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,588) (25,652) (4,537) (998) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก    
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 28,898 32,531 28,841 1,854 

 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำร โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 5 ถึง 8 ปี  
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 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม

สญัญำเช่ำ 5,773 23,924 8,832 38,529 5,720 23,862 8,832 38,414 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (1,185) (3,535) (323) (5,043) (1,183) (3,530) (323) (5,036) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย

ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 4,588 20,389 8,509 33,486 4,537 20,332 8,509 33,378 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม

สญัญำเช่ำ 27,760 33,725 - 61,485 1,103 1,929 - 3,032 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (2,108) (1,194) - (3,302) (105) (75) - (180) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย

ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 25,652 32,531 - 58,183 998 1,854 - 2,852 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกกำรให้เช่ำช่วงท่ีบอก
เลิกไม่ไดจ้  ำนวน 2.15 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) และในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำช่วงท่ี
รับรู้แลว้เป็นจ ำนวนเงิน 0.57 ลำ้น (2561: ไม่มี) 

ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 18.11 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 1.80 ลำ้นบำท) (2561  12.77 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1.10 ลำ้นบำท)) 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้มีกำรส่งคืนรถผสมปูนจ ำนวน 10 คนั ท่ีอยู่ภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงินให้กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ซ่ึงมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
19.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยตอ้งกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจโดยจะเนน้ท ำธุรกิจขนส่งในส่วนท่ีมีควำม
ช ำนำญเป็นหลกั บริษทัยอ่ยไดต้ดัจ ำหน่ำยรถผสมปูนทั้งหมดดงักล่ำวออกจำกบญัชีทรัพยสิ์นถำวรและรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นถำวรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.6 ลำ้นบำทในงบกำรเงิน
ของบริษทัยอ่ย และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นถำวรเพิ่มเติมในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ
เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกรถผสมปูนดงักล่ำวมีมูลค่ำยุติธรรมสูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี      
ณ วนัท่ีรวมธุรกิจและไดม้ำซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่ำว จ ำนวนผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทั้งหมดรวมเป็น
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จ ำนวนเงิน 6.1 ลำ้นบำทซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนรวม บริษทัลิสซ่ิง    
จะด ำเนินกำรประมูลขำยทอดตลำดรถผสมปูนท่ีได้รับคืนมำดงักล่ำว ซ่ึงหำกจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำร
ประมูลขำยทอดตลำดนอ้ยกวำ่จ ำนวนหน้ีสินคงเหลือ บริษทัยอ่ยดงักล่ำวจะมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระ
เงินในส่วนต่ำงท่ีเกิดข้ึนรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  ให้กบับริษทัลิสซ่ิง อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯได้
จ  ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัย่อยน้ีแลว้ในระหว่ำงปี จึงไม่มีภำระผูกพนัใด  เก่ียวขอ้งกบัรำยกำร
ส่วนต่ำงท่ีอำจจะเกิดข้ึนดงักล่ำวแลว้ 

23. เงินกู้ยมระยะยำว 
(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระคืนเงินตน้ 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ)      
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร     
  1 MLR-3  

(งวดท่ี 1-24) 
MLR-2 
(งวดท่ี 25-36) 

ช ำระรำยเดือน 15 พฤษภำคม 2558  
   ถึงวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 

- 3,600 - 3,600 
  2 ร้อยละ 14.21 ช ำระรำยเดือน 25 ธนัวำคม 2559  

   ถึงวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 - 5,492 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลอ่ืน     
  1 ร้อยละ 20.96 ช ำระรำยเดือน 17 เมษำยน 2560  

   ถึงวนัท่ี 17 มีนำคม 2562 - 1,034 - - 
รวม   - 10,126 - 3,600 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (6,903) - (3,600) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยหน่ึงปี - 3,223 - - 

 กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม                         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 10,126 24,917 3,600 14,000 
หกั: ช ำระคืนในระหวำ่งปี (5,988) (14,791) (3,600) (10,400) 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (4,138) - - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - 10,126 - 3,600 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยำวแลว้ (2561: กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยำว
จำกธนำคำรจ ำนวน 40 ลำ้นบำท วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัฯและรถหวัลำกหำงพว่งบำงส่วนของบริษทัยอ่ย) 
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 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มืจำกธนำคำร กลุ่มบริษทัตอ้งป ิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้
เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

24. ส ำรอง ลประโยชน์ระยะยำวของ นักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้ 

ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรอง ลประโยชน์ระยะยำวของ นักงำนต้นปี 6,864 7,542 5,544 6,819 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 2.2) - 95 - - 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,516) - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,675 1,955 2,083 1,473 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 940 176 921 156 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,633 - 1,608 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
         ดำ้นประชำกรศำสตร์ 17 (997) - (997) 
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
         ทำงกำรเงิน 33 (2,393) - (2,393) 
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (113) 486 - 486 
ส ำรอง ลประโยชน์ระยะยำวของ นักงำนปลำยปี 10,533 6,864 10,156 5,544 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ ศ  2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้ กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 1.63 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ  1.61 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไร
ขำดทุนของปีปัจจุบนั  

 กลุ่มบริษทัไม่คำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้   
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 24 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 22 ปี) (2561: 22 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:        
22 ปี)) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 2 2 - 3 2 2 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5 5 5 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
  (ข้ึนอยูก่บัอำย)ุ 13 - 31 13 - 44 22 - 28 20 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำคิดลด (23) - (687)  27 - 759 (687) 759 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  33 - 923 (29) - (839) 923 (839) 

 
  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำคิดลด (6) - (344) 7 - 385 (344) 385 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  7 - 370 (6) - (338) 370 (338) 
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25. ำษีเงินได้  
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 3,535 3,982 1,690 3,202 
ำษีเงนิได้รอกำรตดับั ชี:      

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (6,574) 97 (4,138) 261 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน (3,039) 4,079 (2,448) 3,463 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
     คณิตศำสตร์ประกนัภยั 13 581 - 581 
 13 581 - 581 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,633 5,507 (15,296) 9,867 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8.84% - 25% 8.84% - 25% 20% 20% 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ 
   อตัรำภำษี (5,843) 689 (3,059) 1,973 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 2,322 3,077 1,401 2,349 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,129) (824) (562) (168) 
ผลขำดทุนสะสมยกมำท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์
 ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,542) - - - 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์                   
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (228) (691) (228) (691) 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้คำดวำ่จะไม่ได ้
 รับประโยชน ์ 3,381 1,828 - - 

รวม 2,804 3,390 611 1,490 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน (3,039) 4,079 (2,448) 3,463 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรั ย์ ำษีเงินได้รอกำรตัดบั ชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 962 1,004 962 967 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 5 4 - - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 63 63 63 63 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,524 - 2,524 - 
ขำดทุนสะสมยกมำ 340 120 - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 117 - 117 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,107 1,267 2,031 1,110 
รวม 6,118 2,458 5,697 2,140 

หนี้สิน ำษีเงินได้รอกำรตัดบั ชี     
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำร (340) (296) - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - (656) - - 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (581) - (581) 
กำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ - (1,803) - - 

   รวม (340) (3,336) - (581) 
สินทรั ย์ (หนี้สิน) ำษีเงินได้รอตัดบั ชี - สุทธิ 5,778 (878) 5,697 1,559 
รำยกำรในงบแสดง ำนะกำรเงินเป็นดงันี้     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 6,118 1,837 5,697 1,559 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (340) (2,715) - - 
สินทรั ย์ (หนี้สิน) ำษีเงินได้รอกำรตัดบั ชี - สุทธิ 5,778 (878) 5,697 1,559 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้จ  ำนวน 1.94 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี) (2561: 1.90 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: ไม่มี)) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้
ประโยชน์ได ้ 
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26. ทุนเรอนหุ้น 
 หุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได้ออกและเรียกช ำระ เป็นหุ้นสำมัญท่ีส ำรองไว้เพื่ อกำรใช้ สิทธิ                                

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 

 ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 - อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 
36,586,815 บำทจำกเดิม 157,500,000 บำท เป็น 120,913,185 บำท โดยลดหุ้นสำมัญท่ียงัไม่ได้
จ  ำหน่ำยจ ำนวน 146,347,262 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจำกกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (NCL-W1) ซ่ึงหมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ
วนัท่ี 19 มกรำคม 2561 

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 630,000,000 หุ้น เป็น 
483,652,738 หุน้  

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ ำปี  2561 มีมติอนุมติัตำมท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเสนอดงักล่ำว 

 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบักำรลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัน้ี  

 - อนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 
104,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท รวมเป็น 26,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NCL-W3)  

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จำกเดิมจ ำนวน 120,913,185 บำท เป็นจ ำนวน 146,913,185 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 
104,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงิน 26,000,000 บำท  

 -  อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ 
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม 483,652,738 หุ้น เป็น 
587,652,738 หุน้  

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร
เสนอดงักล่ำว 
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 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561  

 รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (หุน้) (บำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 630,000,000 157,500,000 
ลดลงจำก NCL-W1 หมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ (146,347,262) (36,586,815) 
เพิ่มข้ึนเพื่อรองรองรับกำรจ ำหน่ำย NCL-W3 104,000,000 26,000,000 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 587,652,738 146,913,185 

 ในระหวำ่งปี 2562 ไม่มีกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2561 บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วและแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือว ันท่ี                 
29 ธนัวำคม 2560 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้เพิ่มข้ึนจ ำนวน 4,824,045 
หุ้นจำกเดิมจ ำนวน 420,000,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 424,824,045 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระ
แลว้จ ำนวน 106,206,011 บำท 

 ในระหวำ่งปี 2561 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W1 19 มกรำคม 2561 2,633 2,738 3.848 1 กุมภำพนัธ์ 2561 8 กุมภำพนัธ์ 2561 
NCL-W2 29 มิถุนำยน 2561 29,325,338 29,325,338 1.500 6 กรกฎำคม 2561 12 กรกฎำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เม่ือว ันท่ี          
19 มกรำคม 2561 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 424,826,783 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 106,206,696 บำท 

 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนำยน 2561 หลังจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน  454,152,121 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 113,538,030 บำท 
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 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561  

 รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (หุน้) (บำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 630,000,000 157,500,000 
ลดลงจำก NCL-W1 หมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ (146,347,262) (36,586,815) 
เพิ่มข้ึนเพื่อรองรองรับกำรจ ำหน่ำย NCL-W3 104,000,000 26,000,000 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 587,652,738 146,913,185 

 ในระหวำ่งปี 2562 ไม่มีกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2561 บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วและแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือว ันท่ี                 
29 ธนัวำคม 2560 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้เพิ่มข้ึนจ ำนวน 4,824,045 
หุ้นจำกเดิมจ ำนวน 420,000,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 424,824,045 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระ
แลว้จ ำนวน 106,206,011 บำท 

 ในระหวำ่งปี 2561 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W1 19 มกรำคม 2561 2,633 2,738 3.848 1 กุมภำพนัธ์ 2561 8 กุมภำพนัธ์ 2561 
NCL-W2 29 มิถุนำยน 2561 29,325,338 29,325,338 1.500 6 กรกฎำคม 2561 12 กรกฎำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เม่ือว ันท่ี          
19 มกรำคม 2561 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 424,826,783 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 106,206,696 บำท 

 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนำยน 2561 หลังจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน  454,152,121 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 113,538,030 บำท 
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 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเก่ียวกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561  

 รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (หุน้) (บำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 630,000,000 157,500,000 
ลดลงจำก NCL-W1 หมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ (146,347,262) (36,586,815) 
เพิ่มข้ึนเพื่อรองรองรับกำรจ ำหน่ำย NCL-W3 104,000,000 26,000,000 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 587,652,738 146,913,185 

 ในระหวำ่งปี 2562 ไม่มีกำรเคล่ือนไหวของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2561 บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วและแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือว ันท่ี                 
29 ธนัวำคม 2560 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้เพิ่มข้ึนจ ำนวน 4,824,045 
หุ้นจำกเดิมจ ำนวน 420,000,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 424,824,045 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระ
แลว้จ ำนวน 106,206,011 บำท 

 ในระหวำ่งปี 2561 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W1 19 มกรำคม 2561 2,633 2,738 3.848 1 กุมภำพนัธ์ 2561 8 กุมภำพนัธ์ 2561 
NCL-W2 29 มิถุนำยน 2561 29,325,338 29,325,338 1.500 6 กรกฎำคม 2561 12 กรกฎำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เม่ือว ันท่ี          
19 มกรำคม 2561 หลงัจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 424,826,783 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 106,206,696 บำท 

 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนำยน 2561 หลังจำกจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วจ ำนวน  454,152,121 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 113,538,030 บำท 

 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)238 239
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 ในระหวำ่งปี 2562 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W3 6 ธนัวำคม 2562 85 127 2.400 18 ธนัวำคม 2562 24 ธนัวำคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้ว และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 เม่ือว ันท่ี                    
6 ธนัวำคม 2562 หลงัจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 454,152,248 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 113,538,062 บำท 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (หุน้) (บำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 420,000,000 105,000,000 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 4,824,045 1,206,011 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W1 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 2,738 684 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 29,325,338 7,331,335 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 454,152,121 113,538,030 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W3 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 127 32 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 454,152,248 113,538,062 

27. ใบส ำคั แสดงสิทธิ 
 เ ม่ือว ันท่ี 20 มกรำคม 2559 บริษัทฯได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ                 

(NCL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 139,997,497 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 139,997,497 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 20 มกรำคม 2559 
วนัท่ีครบก ำหนด: 19 มกรำคม 2561 
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 ในระหวำ่งปี 2562 มีผูม้ำใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ วนัท่ีใชสิ้ทธิ จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
NCL-W3 6 ธนัวำคม 2562 85 127 2.400 18 ธนัวำคม 2562 24 ธนัวำคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้ว และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชย์จำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 เม่ือว ันท่ี                    
6 ธนัวำคม 2562 หลงัจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 454,152,248 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นทุนช ำระแลว้จ ำนวน 113,538,062 บำท 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ของบริษทัฯ สรุปดงัน้ี 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ 
 (หุน้) (บำท) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 420,000,000 105,000,000 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 4,824,045 1,206,011 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W1 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 2,738 684 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W2 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 29,325,338 7,331,335 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 454,152,121 113,538,030 
เพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ NCL-W3 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 127 32 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 454,152,248 113,538,062 

27. ใบส ำคั แสดงสิทธิ 
 เ ม่ือว ันท่ี 20 มกรำคม 2559 บริษัทฯได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ                 

(NCL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W1) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 139,997,497 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 139,997,497 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 20 มกรำคม 2559 
วนัท่ีครบก ำหนด: 19 มกรำคม 2561 
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รำคำกำรใชสิ้ทธิ: 4 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมญั 
ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน และเดือน

ธนัวำคม ยกเวน้คร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกคือ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ        
(NCL-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำ 6.6 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (NCL-W2) เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 63,635,200 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 63,635,200 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 30 มิถุนำยน 2560 
วนัท่ีครบก ำหนด: 29 มิถุนำยน 2561 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ: 1.50 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมญั 
ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยนและเดือน

ธนัวำคม ยกเวน้คร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ    
คร้ังแรกคือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ     
คร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2561 ซ่ึงเป็นก ำหนดกำรใชสิ้ทธิวนัสุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
คร้ังท่ี 1 (NCL-W1) มีผูม้ำใชสิ้ทธิ จ ำนวน 2,633 หน่วย เหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 1 
(NCL-W1) ท่ีหมดอำยุกำรใชสิ้ทธิ จ ำนวน 139,994,864 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ีออกเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพคงเหลือ 146,347,262 หุ้น โดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ ำปี 
2561 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 26 
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 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
ของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NCL-W3) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ ำนวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วยโดยไม่คิด
มูลค่ำและมีอตัรำส่วนเท่ำกบั 7 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัได ้1.5 หุน้ โดยก ำหนดรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 2.40 
บำทต่อ 1 หุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ16 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 
2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรเสนอ โดยมีกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจะเสนอขำยคร้ังท่ี 3 (NCL-W3)       
จำกจ ำนวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย เป็นจ ำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 ซ่ึงเป็นก ำหนดกำรใชสิ้ทธิวนัสุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) มีผูม้ำใช้สิทธิ จ ำนวน 29,325,338 หน่วย เหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
คร้ังท่ี 2 (NCL-W2) ท่ีหมดอำยุกำรใช้สิทธิ จ ำนวน 29,485,817 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุ้นสำมญัจดทะเบียน     
ท่ีออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพคงเหลือ 29,485,817 หุ้น ่ ำยบริหำรของบริษทัฯจะเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนในคร้ังถดัไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดจ้  ำหน่ำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3        
(NCL-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่มีรำคำเสนอขำย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสำมญัในอตัรำ 7 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
(NCL-W3) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 65,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ: 104,000,000 หุน้ 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ: ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 16 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 7 สิงหำคม 2561 
วนัท่ีครบก ำหนด: 6 ธนัวำคม 2562 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ: 2.40 บำทต่อ 1 หุ้นสำมญั  
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.50 หุ้นสำมญั  

(กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 
ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั: ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยนและเดือน

ธนัวำคม ยกเวน้คร้ังสุดทำ้ยจะก ำหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนั
หมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 และก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ      
คร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)242 243
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 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงเป็นก ำหนดกำรใช้สิทธิวนัสุดทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
คร้ังท่ี 3 (NCL-W3) มีผูม้ำใช้สิทธิจ ำนวน 85 หน่วย เหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 3 
(NCL-W3) ท่ีหมดอำยุกำรใช้สิทธิจ ำนวน 64,877,356 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯมีหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ีออกเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพคงเหลือ 103,999,873 หุ้น ่ ำยบริหำรของบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนในคร้ังถดัไป 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  อตัรำกำร จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั 

ประเภท รำคำ ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส ำคญั ใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วยใบส ำคญั ณ วนัท่ี ท่ีออกและเสนอ กำรใชสิ้ทธิ ท่ีหมดอำย ุ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 หุน้สำมญั แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2562 ขำยในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี ระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2562 
 (บำท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
NCL-W3 2.400 1.50 หุน้สำมญัต่อ                

1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
64,877,441 - (85) (64,877,356) - 

28. ส ำรองตำมก หมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน     
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปี 2562 บริษทัฯได้จดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 320,222 บำท (2561: 227,089 บำท) 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 131,798 112,337 67,243 70,166 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 27,709 30,842 20,360 19,419 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 23,976 27,432 5,941 4,747 
ค่ำระวำงเรือและอำกำศ 799,407 514,784 466,211 486,619 
ค่ำบริกำรผำ่นพิธีกำรกรมศุลกำกร 7,054 38,864 5,786 6,870 
ค่ำนำยหนำ้ 22,379 49,827 18,614 44,713 
ค่ำขนส่ง 41,228 52,076 29,118 31,433 
ค่ำใชจ่้ำยหวัลำก 8,080 4,567 3,631 901 
ค่ำบริกำรทำงเรือ 3,181 12,780 3,181 4,830 
     

  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)242 243
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 23,026 29,833 15,594 13,674 
ค่ำโ ษณำส่งเสริมกำรขำย 1,457 496 962 344 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 7,289 6,956 5,903 5,003 
ค่ำรับรอง 10,069 8,797 8,931 7,584 

30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำ  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   11,064 3,158 454,152 439,450 0.024 0.007 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ   (12,848) 6,404 454,152 439,450 (0.028) 0.015 

ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธันวำคม  2562 เน่ืองจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (NCL-W3) หมดอำยุกำรใช้สิทธิ         
ในระหวำ่งปี  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 23,026 29,833 15,594 13,674 
ค่ำโ ษณำส่งเสริมกำรขำย 1,457 496 962 344 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 7,289 6,956 5,903 5,003 
ค่ำรับรอง 10,069 8,797 8,931 7,584 

30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำ  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   11,064 3,158 454,152 439,450 0.024 0.007 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ   (12,848) 6,404 454,152 439,450 (0.028) 0.015 

ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธันวำคม  2562 เน่ืองจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (NCL-W3) หมดอำยุกำรใช้สิทธิ         
ในระหวำ่งปี  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 23,026 29,833 15,594 13,674 
ค่ำโ ษณำส่งเสริมกำรขำย 1,457 496 962 344 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 7,289 6,956 5,903 5,003 
ค่ำรับรอง 10,069 8,797 8,931 7,584 

30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำ  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 ก ำไรส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   11,064 3,158 454,152 439,450 0.024 0.007 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้น น้ ำน       
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ   (12,848) 6,404 454,152 439,450 (0.028) 0.015 

ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธันวำคม  2562 เน่ืองจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (NCL-W3) หมดอำยุกำรใช้สิทธิ         
ในระหวำ่งปี  
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ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธันวำคม 2561 เน่ืองจำกรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัมีรำคำสูงกว่ำรำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
บริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี  

x ส่วนงำนบริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ทำงบก 
x ส่วนงำนบริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (Freight Forwarder) 
x ส่วนงำนบริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหวำ่งประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-

NVOCC) 
x ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำยำ อกไต 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้  

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรป ิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ป ิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกับกำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)244 245

 
 

  68  

ขอ้มูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขน ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และ ธีิกำรกรม
ุลกำกร (Freight 
Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเท  
(NVOCC) 

 
 

ลิตและ 
จ ำหน่ำย

น ้ำยำ อกไต 
รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย         
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 99.92 929.64 122.76 117.69 1,270.01 - 1,270.01 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 2.40 57.76 6.58 - 66.74 (66.74)                       - 
รวมรำยได้ 102.32 987.40 129.34 117.69 1,336.75 (66.74) 1,270.01 
ลกำรด ำเนินงำน         

ก ำไรของส่วนงำน 11.35 185.80 31.86 27.50 256.51 - 256.51 
รำยไดอ่ื้น       38.86 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย       (51.66) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (216.03) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (7.45) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (12.68) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       1.08 
ก ำไรก่อน ำษีเงินได้       8.63 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้       3.04 
ก ำไรส ำหรับปี       11.67 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 

ให้บริกำรขนส่ง
และขน ่ำยสินค้ำ

ทำงบก 

ให้บริกำรบริหำร
และจัดกำรขนส่ง
และ ธีิกำรกรม
ุลกำกร (Freight 
Forwarder) 

ให้บริกำรขนส่ง
และกระจำย
สินค้ำระหว่ำง

ประเท  
(NVOCC) 

 
 

ลิตและ 
จ ำหน่ำย

น ้ำยำ อกไต 
รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและขำย         
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  121.68 656.72 340.51 84.66 1,203.57            - 1,203.57 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 5.62 63.63 16.31 - 85.56 (85.56)                       - 
รวมรำยได้ 127.30 720.35 356.82 84.66 1,289.13 (85.56) 1,203.57 
ลกำรด ำเนินงำน         

ก ำไรของส่วนงำน 6.47 165.22 38.58 17.18 227.45            - 227.45 
รำยไดอ่ื้น       16.75 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย       (56.54) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (170.58) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (12.64) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนใน        
 บริษทัร่วม       1.06 
ก ำไรก่อน ำษีเงินได้       5.50 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (4.08) 
ก ำไรส ำหรับปี       1.42 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 
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32. เงินปัน ล 
 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ ำปี 2562 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2561 ในอตัรำ 0.0067 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.04 ล้ำนบำท 
บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดงักล่ำวในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

33. กองทุนส ำรองเลีย้งชี  
 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ันด ์และจะจ่ำย
ให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2562 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.75 ลำ้นบำท (2561: 2.71 ลำ้นบำท) 

34. ำระ ูก นัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขน้ 
34.1 ำระ ูก นัเกีย่วกบัสั ำเช่ำด ำเนินงำนและสั ำบริกำรระยะยำว 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำพื้นท่ีและสัญญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกโดยมีระยะเวลำกำรเช่ำตั้งแต่ 1 ถึง   

5 ปี และสำมำรถต่ออำยสุัญญำได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรระยะ
ยำวท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) 
จ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี   

บำท 4.63 13.63 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.38 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.08 0.06 

จ่ำยช ำระมำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
บำท 2.03 4.44 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.36 0.02 
เหรียญสิงคโปร์ 0.01 0.06 
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34.2 ำระ ูก นัเกีย่วกบัเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระ
จำกบริษทัยอ่ยอ่ืนดงัน้ี 

 2562 2561 
Qingdao National Container Line Co., Ltd. 4.2 ลำ้นหยวน 4.7 ลำ้นหยวน 
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. 3.6 ลำ้นหยวน 5.0 ลำ้นหยวน 
PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA 1,000.0 ลำ้นรูเปีย 1,000.0 ลำ้นรูเปีย 
NCL International Logistics Private Limited 4.7 ลำ้นรูปีอินเดีย       - 

34.3 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

เหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 6.1 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6.1 ล้ำนบำท) (2561: 3.3 ล้ำนบำท               
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2.7 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงป ิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงิน ค่ำธรรมเนียมและอ่ืน  
ท่ีเก่ียวกับกำรขนส่งจ ำนวน 0.5 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ล้ำนบำท) (2561: 0.9 ล้ำนบำท      
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.5 ลำ้นบำท)) เพื่อค ้ำประกนักำรป ิบติังำนตำมสัญญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่ง
จ ำนวน 5.5 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 5.5 ลำ้นบำท) (2561: 2.2 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
2.0 ลำ้นบำท)) และเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ ้ำและอ่ืน  จ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.1 
ลำ้นบำท) (2561: 0.1 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.1 ลำ้นบำท)) 

34.4 คดี ้องร้อง 
 บริษทัฯและพนักงำนขบัรถของบริษทัฯถูก ้องร้องจำกพนักงำนอยักำรคดีศำลแขวงนนทบุรีในขอ้หำ

บรรทุกน ้ ำหนกัสินคำ้เกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด ศำลชั้นตน้มีค ำสั่งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2558 ให้ยึดรถยนต์
ของกลำง (รำคำตำมบญัชีเท่ำกบั 953,075 บำท) เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2559 ศำลอุทธรณ์เห็นพอ้งดว้ยกบั
ค ำสั่งของศำลชั้นตน้ บริษทัฯยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำต่อศำลฎีกำ แต่ศำลฎีกำไม่รับค ำร้อง ดงันั้น รถยนต์
ของบริษทัฯจึงถูกยึดเพื่อขำยทอดตลำด ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ตดัจ ำหน่ำยรถยนต์คนัดงักล่ำว    
ออกจำกบญัชีสินทรัพยแ์ลว้ 
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35. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ที่เปิดเ ยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 14.77 14.77 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ที่เปิดเ ยมูลค่ำยุติธรรม  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 21.95 21.95 

36. เคร่องมอทำงกำรเงิน 
36.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำร
เงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

า สยง านการ หสน ชอ 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนและเงินให้กูย้มื ่ ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวธีิกำร
ในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำน
ของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนและเงินให้กูย้ืม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)248 249

 
 

  72  

า สยงจากอั รา อก ้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงิน ำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร และเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี            

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -          - - 9.57 31.29 40.86 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -          - -           - 303.42 303.42 - 
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 31.15 83.38 -           -           - 114.53 7.05 
เงิน ำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -          - - 86.95           - 86.95 0.13 - 3.00 

 31.15 83.38 - 96.52 334.71 545.76  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
   ธนำคำร  215.12 - - 13.08 - 228.20 3.08 - 5.24 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -          - -           - 200.56 200.56 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4.59 20.39 8.51           -           - 33.49 3.75 - 4.37 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.00          - -           -           - 20.00 5.50 

 239.71 20.39 8.51 13.08 200.56 482.25  
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า สยงจากอั รา อก ้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงิน ำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร และเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี            

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -          - - 9.57 31.29 40.86 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -          - -           - 303.42 303.42 - 
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 31.15 83.38 -           -           - 114.53 7.05 
เงิน ำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -          - - 86.95           - 86.95 0.13 - 3.00 

 31.15 83.38 - 96.52 334.71 545.76  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
   ธนำคำร  215.12 - - 13.08 - 228.20 3.08 - 5.24 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -          - -           - 200.56 200.56 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4.59 20.39 8.51           -           - 33.49 3.75 - 4.37 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.00          - -           -           - 20.00 5.50 

 239.71 20.39 8.51 13.08 200.56 482.25  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 26.56 7.85 34.41 0.10 - 2.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -                    - 225.83 225.83 - 
เงิน ำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 85.03                    - 85.03 1.00 - 1.35 

 - - - 111.59 233.68 345.27  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 164.97 - - 9.46                    - 174.43 3.00 - 6.68 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -                    - 124.94 124.94 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 25.65 32.53 -                    -                    - 58.18 4.33 - 6.58 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.94 - -                    -                    - 21.94 0 - 5.50 
เงินกูย้มืระยะยำว 6.90 3.22 -                    -                    - 10.13 5.15 - 21.00 

 219.46 35.75 - 9.46 124.94 389.62  
 
 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 1.21 12.94 14.15 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -         - 136.27 136.27 - 
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 31.15 83.38 -         -         - 114.53 7.05 
เงิน ำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 78.58         - 78.58 0.13 - 1.38 
 31.15 83.38 - 79.79 149.21 343.53  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 188.20 - - 13.08         - 201.28 3.08 - 4.13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -         - 80.31 80.31 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 4.54 20.33 8.51         -         - 33.38 3.75 - 4.37 
 192.74 20.33 8.51 13.08 80.31 314.97  
 
  



รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)

รายงานประจำปี 2562
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน)250 251

 
 

  74  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - 2.95 0.72 3.67 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - -                    - 116.74 116.74 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.00 - -                    -                    - 41.00 4.00 - 7.50 
เงิน ำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 76.15                    - 76.15 1.00 - 1.35 

 41.00 - - 79.10 117.46 237.56  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   ธนำคำร 160.00 - - 9.46                    - 169.46 3.00 - 6.68 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - -                    -            55.08 55.08 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1.00 1.85 -                    -                    - 2.85 4.37 

เงินกูย้มืระยะยำว - - -               3.60                    - 3.60 5.15 

 161.00 1.85 - 13.06 55.08 230.99  

า สยงจากอั รา ลก ปลยน 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือกำรให้บริกำรและกำร

กูย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,567.93 3,323.84 1,143.09 1,618.85 30.15 32.45 
ปอนดเ์สตอริงค ์ - - 4.54 - 39.74 41.07 
ยโูร 0.05 - 42.71 - 33.91 37.13 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 97.30 81.67 262.26 - 22.32 23.69 
รังกส์วสิ - - 0.53 - 31.12 32.92 

รูเปียห์ (ต่อ 1,000 รูเปียห์) - 1,394,796.60 - - 2.17 2.25 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 545.58 585.74 661.80 345.91 30.15 32.45 
ปอนดเ์สตอริงค ์ - - 3.23 4.90 39.74 41.07 
ยโูร 0.05 - 7.07 1.20 33.91 37.13 
ดอลลำร์สิงคโปร์ - 81.67 - - 22.32 23.69 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่องมอทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.6:1 (2561: 1.3:1) (เฉพำะบริษัทฯ:            
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.1:1 (2561: 0.8:1)) 

38. เหตุกำรณ์ ำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัดงัน้ี 

 - อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ ำนวน 25 ล้ำนบำท เพื่อขยำยกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

 - อนุมติัใหบ้ริษทั เกรซ วอเทอร์ เมด จ ำกดั กูย้มืเงินจ ำนวน 20 ลำ้นบำทเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 

 - อนุมติัให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 
33,715,123 บำทจำกเดิม 146,913,185 บำท เป็น 113,538,062 บำท โดยลดหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำย
จ ำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 2 (NCL-W2) และคร้ังท่ี 3 (NCL-W3) ซ่ึงหมดอำยุกำรใช้สิทธิเม่ือ
วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 ตำมล ำดบั 

 - อนุมัติให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ     
บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 587,652,738 หุ้น เป็น 
454,152,248 หุน้ 
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39. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 
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มลทั่ ปและ มลส าคัญ น่ 

มลทั่ ป  

      มล ร ัท 
ช่ือบรษัิท  : บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

NCL International Logistics Public Company Limited  
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์  : NCL 
เลขทะเบียนบรษัิท  : 0107556000434 
ประเภทธุรกิจ : บรกิารจดัการโลจิสติกสค์รบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกิจไดแ้ก่การใหบ้รกิารจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ และ
ใหบ้รกิารขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 146,913,184.50 บาท  
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  : 113,538,030.25 บาท 
จ านวนหุน้ทีจ่  าหนา่ยแลว้ทัง้หมด :  454,152,248 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  : 0.25 บาท 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์   :  02-4737300 
โทรสาร   :  02-4737374 
เว็บไซต ์   :  www.nclthailand.com 
เลขานกุารบรษัิท   :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ตอ่ 300 
    อีเมล ์ : rungarun.b@nclthailand.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์  :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ตอ่ 300  
    อีเมล ์ : rungarun.b@nclthailand.com 
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่ และส านที่ ัง งน คคลที่ ร ัท นร ยละ 10 น ป 

่ ร ัท ลัก ะ 
การประก รก  

ทน ทะเ ียน ทน  าระแล  สั ส่ นการ
น %) 

ร ัทย่ ยที่ ร ัท น ย รง     
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 
140 PAYA LEBAR ROAD #10-08  
AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015) 

ใหบ้รกิารจดัการระบบ 
โลจิสติกส ์

2,900,000 
เหรยีญดอลลา่ร ์

สิงคโปร ์

2,900,000 
เหรยีญดอลลา่ร ์

สิงคโปร ์

100 

บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด  จ  ากดั 
13/7 หมูท่ี่  ถนนบางมว่ง-บางคลูดั ต  าบลบางมว่ง อ าเภอบาง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี

ผลิตน า้ยาลา้งไตและ
จ าหน่ายอปุกรณท์ี่

เก่ียวขอ้ง 

40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 52.80 

ร ัทร่ ม     
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
3656/66-68 ชัน้ 20 อาคารกรนีทาวเวอร ์        ถนนพระราม  
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 10110 

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ 

ทางทะเล 

10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 51 

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

FREIGHT 
FORWARDING 

130,000    
เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐั 

130,000    
เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐั 

100 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ  

 

5,000,000 หยวน 750,433 หยวน 100 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ  

5,000,000 หยวน 1,364,030 
หยวน 

100 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ  

1,250,000 
เหรยีญดอลลา่ร ์

สิงคโปร ์

1,250,000 
เหรยีญดอลลา่ร ์

สิงคโปร ์

100 
 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ 

2,500,000,000 
ดองเวียดนาม 

2,500,000,000 
ดองเวียดนาม 

49 
 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ 

1,000,000,000 
รูเปีย 

1,000,000,000 
รูเปีย 

รบัผลก าไร หรือ
ขาดทนุ รอ้ยละ 
60 ตามขอ้ตกลง
ความรว่มมือทาง
ธุรกิจ (Business 

cooperation 
agreement) 

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

ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้
ระหวา่งประเทศ 

5,000,000                    
รูปีอินเดีย 

286,000                    
รูปีอินเดีย 

100 
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คคล าง ง 

นายทะเบยีนหุน้สามญั  บรษัิท ศนูยร์บั ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์  0 2009-9000  
โทรสาร   0 2009-9991   

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

ที่ปรกึษากฎหมาย ส านกังานกฎหมายธนทรพัย ์ 
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีร ีถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์ 

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





บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 12/1 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1
Khwang Bukkhalo, Khet Thon Buri, Bangkok 10600

Tel  : 02 4737330 - 40, 02 4737300
Fax : 02 4737322 - 23, 02 4737374
www.nclthailand.com
www.nclinter.com 


