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1. 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 เริ่มตน้ใหบ้ริกำรจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศในปี 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 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไดท้ัง้
แบบไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL) และแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ใหบ้รกิำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเป็นตวัแทนในกำร
ออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ นอกจำกกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจรบัจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแลว้ ในช่วงปี 2554 บรษัิทฯ ยงัได้
มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกเพื่อสรำ้งควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้โดยเริ่มตน้
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 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุม่บริษัท”) รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 9 บริษัท ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นจดักำรขนส่งแก่ลกูคำ้ทัง้ทำงบก , ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำร
จัดส่งสินคำ้แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร  ์(LCL), กำรขนส่งสินคำ้แบบจำกประตูสู่ประต ู(Door to 
Door), กำรด ำเนินกำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบ้รกิำรจดัหำตูข้นสง่สนิคำ้ (SOC), ใหบ้รกิำรเช่ำตูค้อนเทน
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เนอร ์และกำรขนสง่สนิคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก, ตวัแทนขนสง่ทำงเรอื และ บรษัิทยอ่ยที่ท ำธุรกิจอื่น ๆ  1 บรษัิท ประกอบ
ธุรกิจผลติน ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทยอ่ไปถือหุน้ ทัง้สิน้ 11 บรษัิท 
มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) 
2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) (“บรษัิทยอ่ย”): บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

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

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

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

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

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited : NCL(S) ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia *   

2.7 NCL International Logistics Private Limited  : NCL(S) ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

3. บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั          (“บรษัิทยอ่ย”) : บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 
4. บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั             (“บรษัิทรว่ม”) : บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 

 

* 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 

1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรก ำหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์กำรเดินงำนของบริษัท รวมถึงมีกำร
พิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ีควำมคลอบคลมุ ชดัเจน บ่งบอกถึงทิศทำง เป้ำหมำย และ สะทอ้น
ถึงตวัตนของบรษัิท รวมถึงทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจที่เคลือ่นไป 

วิสัยทัศน ์

บริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทศันใ์นกำรเป็นผูน้  ำในดำ้นกำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มำตรฐำนสำกล โดยจะเป็น
ทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้และคูค่ำ้ของบรษัิท 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมช ำนำญ
และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ดว้ยควำมจริงใจ พรอ้มทัง้สรำ้งเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรคำ้และส ำนักงำนต่ำงประเทศที่มี
ประสทิธิภำพ 
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เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ คือกำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดตน้ทนุดำ้นโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสรำ้ง
ควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ใหม้ำกที่สดุ  

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำรไดอ้ย่ำง
ครอบคลมุตัง้แต่กำรใหค้  ำปรึกษำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีขนส่งที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำรใหล้กูคำ้สำมำรถ
ขนสง่ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำภำยใตต้น้ทนุที่ต  ่ำที่สดุ โดยใชว้ิธีกำรขยำยส ำนกังำนสำขำของตวัเองในประเทศเปำ้หมำย
และท ำงำนร่วมกับพนัธมิตรที่มีประสิทธิภำพในต่ำงประเทศเพื่อใหส้ำมำรถกระจำยสินคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงใน
ประเทศตำ่ง ๆ ไดท้ั่วโลก 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำย และกลยทุธก์ำรเดินงำนของบริษัท รวมถึงมีกำร
พิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ีควำมคลอบคลมุ ชดัเจน บ่งบอกถึงทิศทำง เป้ำหมำย และ สะทอ้น
ถึงตวัตนของบรษัิท รวมถึงทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจที่เคลือ่นไป 

1.   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการส 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
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กลุม่หนึ่ง เป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำกเดิมรอ้ยละ  75.35 เป็นรอ้ยละ 
83.79 และเมื่อวนัที่ 4 กันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทดงักล่ำวมีมติ
อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีกำรลดจ 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 มีมติอนุมัติเห็นควรให้
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 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอัตรำหุน้ละ 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 ำหน่ำยเงินลงทนุในรำคำทนุโดยมีหุน้สำมญั 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
ในสญัญำเงินใหกู้้แปลงสภำพจำก 100,000 เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญ
ดอลลำ่รส์หรฐั ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเขำ้มำลงทนุของผูถื้อหุน้ใหม่ ท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้
ลดลงจำกรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดย NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 
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 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 ำระกำรซือ้สว่นงำน
ดังกล่ำวและไดร้บัโอนสินทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ ณ วันที่ท  ำสญัญำ จำกกำรซือ้ส่วนงำนนี ้
บริษัทฯ ไดค้วำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบัลกูคำ้ผูใ้หเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรแ์ละสำยเรือและควำมรู ้
เทคนคิในกำรด 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 ำกัด (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  
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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 วตัถปุระสงคเ์พื่อ
บรษัิทฯ จะไดม้ีอ  ำนำจควบคมุเบ็ดเสรจ็ โดยปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.45    
จะเปลี่ยนเป็นถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 โดยมีแหลง่เงินทนุจำกเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทซึ่งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้
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 กรกฎำคม 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 ำให้ Legacy ไม่มีเงินทนุเพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจ
และขยำยกิจกำร ซึง่อำจสง่ผลใหบ้รษัิทเกิดปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจและเกิดภำวะขำดทนุ
สะสมเพิ่มขึน้ในอนำคต 
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- 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 

 กรกฎำคม -  บริษัทฯ มีมติอนมุตัิออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมข่อง
บริษัทรุน่ที่ 3 (“NCL-W3”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวนไม่เกิน 65,000,000  หนว่ย 
โดยไม่คิดมลูค่ำในอตัรำส่วนเท่ำกบั 7 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มี
เศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วย ใหปั้ดทิง้) โดยก ำหนดรำคำกำรใชส้ิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกับ 2.40 บำท ต่อ 1 หุน้  โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 16 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขำย 

- 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 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 มีมติแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 51 ตรำประทบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรประกอบธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ คือกำรใหบ้ริกำรจัดส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเล ทำงบริษัทฯ จึงเห็นควร
เปลี่ยนแปลงสญัลกัษณแ์ละตรำประทบัของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อกำรจดจ ำของ
ลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ และสนบัสนุนกำรขำยสินคำ้และบริกำรของบริษัทโดยใหใ้ช้
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 
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ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนโอนหุน้เสร็จเรียบรอ้ยและเป็นผลให ้Legacy Asia Capital Pte. 
Ltd. สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ นบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่ว  
 

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

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียน จดัตัง้ 
LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์  เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 
2561 เพื่อเป็นส ำนกังำนตวักำร (Principal) และแตง่ตัง้ใหบ้รษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์
จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษัท เลเจนด ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตวัแทน 
(Agent) เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) 
ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 10,000 เหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์(ทนุช ำระแลว้ 10,000 เหรยีญ
ดอลล่ำรส์ิงคโปร)์ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 
 

- 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 ไดเ้ขำ้ควบคมุ
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 
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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 ไดเ้ขำ้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย  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 1,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100  

  - บริษัทฯ ไดเ้ขำ้เพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด จ ำนวน 17,780 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท มลูค่ำรวม 17.78 ลำ้นบำท และมีผูถื้อหุน้รำยอื่น ๆ ได้
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) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ 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
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สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนกำรขนส่งสินค้ำของบริษัทฯให้เติบโตไดใ้น
อนำคต อีกทัง้เป็นโอกำสเพิ่มรำยไดใ้หก้บับรษัิทอีกดว้ย 

  - บริษัท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“SSK”) บรษัิทรว่ม 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 เสือกลิ่นศกัดิ์ 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
กำรคืนทนุเฉพำะคณุวำสนำ เสือกลิ่นศกัดิ ์(เพ่ิมเติมครัง้ที่ 2)” 

 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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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 ์และกำรขนส่งสินคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวั
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
หุน้สำมญั 587.65 ลำ้นหุน้ เป็นทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 113.53  ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้
ละ 0.25 บำท 
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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  ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ 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 กรกฎำคม 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 

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited  เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศเวียดนำม ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เม่ือวันที่  17 
กรกฎำคม 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. 
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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 ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้
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 กรกฎำคม 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 
 

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 กรกฎำคม 
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  
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4. บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ 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 

 

1.4 ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรที่ผูถื้อหุน้ใหญ่ ซึง่ไดแ้ก่ คณุกิตติ พวัถำวรสกุล 
จะประกอบธุรกิจทบัซอ้นกนักบับรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักลำ่วจึงไดท้ ำสญัญำกบับรษัิทฯ วำ่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั
บรษัิทฯ ซึง่ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบรษัิท
ฯ ในอนำคต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือเขำ้เป็นหุน้สว่นในบริษัทฯ หรือหำ้งหุน้สว่น
สำมญั หรือเป็นหุน้สว่นแบบไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรือรบัจำ้งหรือเป็นผูม้ีอ  ำนำจควบคมุใน
กิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถำ้มี) ไม่ว่ำจะท ำ
เพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น โดยหำกผูถื้อหุน้ใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดงักล่ำวในอนำคต จะพิจำรณำใหบ้ริษัท ฯ เป็นผู้
ประกอบกิจกำรนั้น ๆ ซึ่งสัญญำนีม้ีผลผูกพันจนกว่ำคุณกิตติ พัวถำวรสกุล  รวมถึงผู้ที่ เ ก่ียวข้องตำมนิยำมของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ .17/2551 จะถือหุน้รวมกนัต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระ
แลว้ของบรษัิทฯ และไมม่ีทำ่นใดด ำรงต ำแหนง่เป็นผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำรของบรษัิท 

สรุปสำระส ำคญัของสญัญำ 

ช่ือสญัญำ :  สญัญำหำ้มประกอบธุรกิจแขง่ขนั 

วนัท่ีท ำสญัญำ :  28 สงิหำคม 2557 

คูส่ญัญำระหวำ่ง :  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”)  

   และ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ  

เง่ือนไข และสำระส ำคญั   :  ผูถื้อหุน้ใหญ่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับรษัิทฯ รวมทัง้จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำร
แขง่ขนักบัธุรกิจของบรษัิท หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในบรษัิท หรอืหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นแบบ
ไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรหรอืรบัจำ้งหรือเป็นผูม้ีอ  ำนำจควบคมุใน
กิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ย(ถำ้มี)  

: ผู้ถือหุ้นใหญ่รับทรำบว่ำข้อสัญญำนี ้มี ผลผูกพันรวมถึ งบุคคลที่ เ ก่ียวข้องตำมประกำศ      
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.17/2551 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       15 

:   หำกผูถื้อหุน้ใหญ่กระท ำผิดหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดใด ๆ ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯไดร้บัควำมเสียหำย
หรือเสียโอกำสทำงธุรกิจ ผูถื้อหุน้ใหญ่จะตอ้งช ำระคำ่ปรบัใหแ้ก่บริษัทฯในอตัรำ 100,000 บำทตอ่วนั 
หำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้มีมลูค่ำสงูกวำ่ 100,000 บำท ใหบ้ริษัทฯโดยกรรมกำรอิสระสำมำรถเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ด ำเนินกำรเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยเพิ่มเติมตำมกฎหมำยได้ 

: สญัญำมีผลบงัคบัใชน้บัจำกวนัที่ท  ำสญัญำ จนกว่ำผูถื้อหุน้ใหญ่รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะถือหุน้รวมกัน
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งเป็น
ผูบ้รหิำรหรอืกรรมกำรบรษัิท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

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 า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์2) - - 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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บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั(มหำชน) บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม (“กลุม่บรษัิท”) ประกอบธุรกิจ 

1.  ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส ์(Logistics Service Provider) ซึ่งไดแ้ก่ กำรวำงแผน กำรจัดกำร รวมถึงกำร
เสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกระบวนกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ของลกูคำ้จำกตน้ทำงจะไปสู่จุดหมำย
ปลำยทำงดว้ยระยะเวลำที่สัน้ท่ีสดุและดว้ยตน้ทนุท่ีต ่ำที่สดุ  

กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรใหบ้ริกำร
ขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรใหบ้รกิำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ กำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรใหเ้กิดกำรเคลือ่นยำ้ยสินคำ้จำกจดุขนถ่ำย
สนิคำ้เพื่อสง่ออกจำกประเทศไทยไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่ง ๆ กวำ่ 180 ประเทศซึง่ครอบคลมุทกุเสน้ทำง
กำรคำ้หลกัทั่วโลก และกำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้จำกประเทศตำ่ง ๆ มำสูจ่ดุขนถ่ำยสนิคำ้เขำ้ประเทศ 
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 3 
ประเภทคือ 

 กำรขนสง่แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร  ์(Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรบัลกูคำ้ที่มีปริมำณสินคำ้ที่
มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทนเนอรท์ัง้ตู ้เพื่อบรรจุสินคำ้ของลกูคำ้นัน้ ๆ เพียงรำยเดียวโดยไม่จ ำเป็นตอ้งไป
รว่มแบ่งใชตู้ค้อนเทนเนอรก์บัลกูคำ้รำยอื่น ๆ โดยบริษัทจะใหบ้ริกำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรข์นำดต่ำง ๆ ที่
เหมำะสม, จัดหำสำยเรือตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดที่ลูกคำ้ตอ้งกำร, จัดกำรดำ้นเอกสำรพิธีกำร
ศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้  

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

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

 กำรใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สินคำ้ โดยทำงกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อให้
ลกูคำ้ที่เป็นผูป้ระกอบกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บรษัิทเช่ำตอ่  

1.1.2 กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ว ใชร้ะยะเวลำในกำร
เคลื่อนยำ้ยสินคำ้ไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนสง่ทำงทะเล แต่มีตน้ทนุที่สงูกว่ำจึงเหมำะส ำหรบักำร
ขนสง่สินคำ้ที่มีอำยใุนกำรเก็บรกัษำสัน้หรือตอ้งกำรรกัษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและผลไม ้รวมทัง้สินคำ้ที่ต้องกำร
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
ศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเขำ้-สง่ออก เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเทศไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืสง่สนิคำ้ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ  

 
 
 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  

 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตูค้อนเทนเนอร ์ ตวัอยำ่งหนำ้จอระบบ Log Freight 
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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 ยงัคงรกัษำสดัสว่นกำรลงทนุ 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 ำนวนในรำคำทนุใหก้บัผูถื้อหุน้รำยหนึ่ งของบรษัิท 
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 การให้บริการขนส่งในประเทศ 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
ใหบ้ริกำรจำกโรงงำนผูผ้ลิตสินคำ้ไปยงัจุดขนถ่ำยสินคำ้เพื่อเตรียมสง่ออกจำกประเทศ และจำกจุดขนถ่ำยสินคำ้ในกำร
น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศมำสูโ่รงงำนหรอืจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้จำกตน้ทำงไป
ยงัจดุหมำยปลำยทำงตำ่ง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร โดยบรษัิทมีจดุใหบ้รกิำรรบัขนสง่สนิคำ้ในประเทศ ดงันี ้ 

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  

 จุดบริการสุราษฎรธ์านี : ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี มีกำรใหบ้รกิำรกำรขนสง่ทัง้ระยะทำงใกล้
และระยะทำงไกล โดยกำรขนส่งระยะทำงใกลจ้ะใชเ้วลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั ไดแ้ก่ กำรรบัสินคำ้จำก
โรงงำนใน จ.สรุำษฎรธ์ำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือหรือสถำนีรถไฟในเขตจังหวดัเดียวกัน หรือน ำไปส่งที่
ทำ่เรอืในเขตภำคใต ้เช่น ทำ่เรอืภเูก็ต ส ำหรบักำรขนสง่ระยะทำงไกลจะใชเ้วลำในกำรขนสง่เกินกวำ่ 1 วนั ไดแ้ก่ 
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กำรขนส่งสินคำ้จำกโรงงำนใน จ.สุรำษฎรธ์ำนีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรบัสินคำ้จำกจังหวัด
ปลำยทำงหรอืบรเิวณใกลเ้คียงกลบัมำสง่ยงัจงัหวดัในเขตภำคใต  ้

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยูท่ี่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำง
ใกล ้ไดแ้ก่ กำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ที่โรงงำนในเขตแหลมฉบงั  และน ำสินคำ้จำกโรงงำนมำสง่ที่
ทำ่เรอืแหลมฉบงั ทำ่เรอืคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ในจงัหวดั
แถบภำคกลำงและภำคตะวนัออกแลว้น ำสนิคำ้กลบัมำสง่ที่ทำ่เรอืแหลมฉบงั 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 1 แหง่คือ 

 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินคำ้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง 
ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกลแ้ละระยะทำงไกล 

กำรด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใตก้ำรรว่มทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท ำให้
ยอดขำยงำนปูน หรือกำรใชร้ถปูน ไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  จึงท ำใหท้ัง้สองฝ่ำยตดัสินใจขำยรถปูนเพื่อลดผลขำดทุนี่จะเกิดขึน้
ตอ่ไปและยกเลกิกำรรว่มทนุดงักลำ่วในเดือนสงิหำคม 2560 โดย 

 ขำยสนิทรพัยส์ว่นหวัลำก – หำงพว่ง ส ำหรบัขนปนู จ ำนวน หวัลำกจ ำนวน 48 หวั หำงพว่งจ ำนวน 55 หำง ใหผู้ร้ว่ม
ทนุอีกฝ่ำย ในรำคำตำมบญัชี ซึง่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ SSK  เนื่องจำกเมื่อเปรยีบเทียบรำคำตำมบญัชีแลว้มี
มลูคำ่สงูกวำ่รำคำตลำด (อำ้งอิงรำคำตลำดรถปนูมือสอง โดยเปรยีบเทียบประเภทและอำยทุี่ใกลเ้คียงกนั  ณ วนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2560)  

 คืนทนุโดยกำรลดทนุใหผู้ร้ว่มทนุอีกฝ่ำย จ ำนวน 12,125,720 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท (เป็นรำคำ par ที่ก ำหนดไว้
ตัง้แต่เริ่มตน้) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บำทพรอ้มทัง้รบัผลขำดทุนสะสมของเงินลงทุนดงักล่ำว ตัง้แต่เริ่ม

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอยำ่งหนำ้จอ GPS 
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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 ฝ่ำย ตอ้งรว่มกนับรหิำร และมีอ ำนำจเทำ่ ๆ  กนั และหลงัจำกกำรลดทนุ NCL จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ
บริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตัวมำกขึน้ และเพื่อลดภำระตน้ทุนค่ำเสื่ อมรำคำรถปูน
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 ซึง่ฝ่ำยบรหิำร
มีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรกำรขนสง่ผลิตผลทำงกำรเกษตรและอปุโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำร
ปรบัตวัที่ดีขึน้ ซึ่งในปี 2562 มีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้แต่ยงัไม่เป็นที่พอใจของฝ่ำยบริหำร 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 โดยมีจดุกำรใหบ้รกิำรทีแ่หลมฉบงั 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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สรุปทางเลอืกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกสข์อง NCL 
 

 

 

2. ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภัณฑ์
ทางการแพทยส์ าหรับใช้ในหน่วยไตเทยีม 
 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และและจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑท์ำงกำรแพทย์
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 ำ้บริสทุธ์ิท่ีใชใ้นหน่วยไตเทียมและโรงงำนผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม เพื่อเปิด
กิจกำรโรงงำนผลิตน ำ้ยำส ำหรบัผูป่้วยที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม และไดน้ ำเครื่องจกัรที่ทนัสมยัที่เป็นระบบอตัโนมตัิใน
กำรผลติและใชร้ะบบ Programmable Logic Controller (PLC) มำใชค้วบคมุขบวนกำรผลติทัง้หมดเพื่อใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 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, มำตรฐำนกำรผลิตเครื่องมือแพทยต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ทัง้นีบ้รษัิท มีปรมิำณกำรผลติปกติอยูท่ี่ประมำณ 100,000 แกลลอนตอ่เดือน  

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธก์ารแข่งขันของธุรกจิหลักคือการใหบ้ริการจัดการขนส่ง มีดังนี ้

การมีบุคลากรทีม่ีความรู้ความช านาญ และมุ่งม่ันในการให้บริการ 

กำรใหบ้รกิำรดำ้นจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎระเบียบ   ตำ่ง ๆ ที่บงัคบั
ใชใ้นกำรส่งออกหรือน ำเขำ้และกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ เพรำะแต่ละประเทศอำจมีขอ้บงัคบัที่แตกต่ำงกัน ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้
โดยมีพนกังำนท่ีไดร้บัใบอนญุำตเพื่อเป็นผูช้  ำนำญกำรศลุกำกรประจ ำบรษัิทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยใหค้ ำแนะน ำแก่พนกังำน
ในสว่นงำนตำ่ง ๆ เพื่อจะไดน้ ำไปปฏิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้งตำมระเบียบและกฎหมำยศลุกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้เพื่อใหล้กูคำ้ของบริษัทฯ มั่นใจไดว้่ำ จะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและสำมำรถรบั
หรอืสง่สนิคำ้ไดต้ำมก ำหนดเวลำ รวมทัง้ลดปัญหำควำมผิดพลำดอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยในภำยหลงั 

นอกจำกบุคลำกรที่มีควำมรูท้ำงดำ้นกฎระเบียบและกฎหมำยดงักล่ำวแลว้ พนกังำนของบริษัทฯยงัเป็นผูม้ี
ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศซึ่งมีอำยกุำรท ำงำนเฉลี่ยในบริษัทฯ ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี จึง
สำมำรถใหค้  ำแนะน ำที่มำจำกประสบกำรณก์ำรท ำงำนจริงได ้เช่น กำรแนะน ำช่วงเวลำในกำรจองระวำงเรือที่มีปรมิำณ
กำรสง่ออกนอ้ย หรอืกำรจดัเรยีงสนิคำ้จำกลกูคำ้หลำย ๆ รำยใหอ้ยูใ่นตูค้อนเทนเนอรเ์ดียวกนัอยำ่งเหมำะสมโดยใชพ้ืน้ที่
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึง่จะเป็นกำรช่วยลดตน้ทนุกำรขนสง่ใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้เป็นตน้ 

ทัง้นี ้นอกจำกกำรสง่เสรมิและพฒันำบคุลำกรใหม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญในหนำ้ที่ท่ีรบัผิดชอบแลว้ กลุม่บรษัิทยงั
มุ่งเนน้กำรปลกูฝังค่ำนิยมในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนว่ำ จะตอ้งมีควำมมุ่งมั่นและจริงใจตอ่กำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้  ซึ่ง
บริษัทฯ เช่ือมั่นวำ่ แนวทำงกำรท ำงำนดงักลำ่วนบัเป็นปัจจยัส ำคญัที่ท  ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธิภำพและสำมำรถสรำ้งสมัพนัธภำพท่ีดีแก่ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทเสมอมำ  

การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ 
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กลุม่บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรดำ้นโลจิสติกสเ์ป็นอย่ำงดี เนื่องจำกตน้ทนุดำ้นโลจิ
สติกสน์ั้นนับเป็นต้นทุนที่ส  ำคัญอย่ำงหนึ่งของลูกคำ้ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำขั้นตอนกำรให้บริกำรใหม้ี
ประสทิธิภำพสงูสดุอยำ่งต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ บรษัิทฯ ไดพ้ฒันำระบบ 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 

ในส่วนของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศนั้น บริษัทฯ และ SSK ได้น ำระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) เขำ้มำใช้ในกำรติดตำมต ำแหน่งรถบรรทุกหัวลำกของบริษัท เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบ
ต ำแหน่งที่อยู่และควำมเร็วของรถไดแ้บบเรียลไทม ์(Real time) ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทฯ สำมำรถวำงแผนเสน้ทำงกำรขนสง่
และติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิคำ้ของลกูคำ้ได ้

การให้บริการทีค่รบวงจร 

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

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

จำกกำรท่ีบรษัิท ฯ มีกำรพฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรอยำ่งต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมำนำนกวำ่ 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) 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       25 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วกวำ่ 80 รำยใน 30 ประเทศ ซึ่งท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถใหบ้รกิำร
ลูกค้ำได้ตั้งแต่ต้นทำงในประเทศจนถึงจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศได้ครอบคลุมกว่ำ 180 ประเทศทั่วโลก 
นอกจำกนี ้พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ยงัช่วยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยต่ำง  ๆ 
เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ได ้และบริษัท ฯ ยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้โดยกำรเป็นผูร้บัติดตอ่ประสำนงำน
เพื่อใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ของพนัธมิตรดงักลำ่วในเขตประเทศไทยอีกดว้ย 

การลงทุนเปิดส านักงานให้บริการจัดการขนส่งในต่างประเทศ 

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

ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุน 

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

กำรวำงกลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจดงักล่ำวขำ้งตน้ บำงกรณีอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ก ำหนดไว ้
เนื่องจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั รำคำน ำ้มนัซึ่งเป็นตน้ทุนกำรขนส่ง ขอ้ก 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 เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ในกรณีดงักลำ่ว บริษัทฯ ตอ้ง
ประสบปัญหำจำกควำมไม่แน่นอนและกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยกำรน ำสินคำ้ออกจำกท่ำเรือและกำรตรวจเช็คตู้
สินคำ้ ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่จะท ำใหก้ำรขนสง่สินคำ้ในจุดนีเ้ป็นศนูยก์ลำง
กำรขนสง่ไปยงัประเทศพมำ่ 
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2.2.2  ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ตำมลกัษณะของธุรกิจหลกัไดด้งันี ้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลุม่บรษัิทเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศทัง้ทำงเรอืและทำงอำกำศ โดยกลุม่ลกูคำ้
เปำ้หมำยของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 

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
ใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งเช่นเดียวกนักับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมำณกำรจัดส่งสินคำ้ไม่มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทน
เนอรไ์ดท้ัง้ตูไ้ด ้กลุม่ลกูคำ้ดงักลำ่วจึงมกัใชบ้รกิำรขนสง่ทำงทะเลแบบ LCL, SOC กบักลุม่บรษัิท  

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ  

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 

2.2.3  การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

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

http://www.nclthailand.com/
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กลุม่บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทำงออ้มจำกกำรแนะน ำของลกูคำ้เดิมที่เคยใชบ้ริกำรกบักลุม่บรษัิท และ
จำกกำรแนะน ำของพนัธมติรทำงกำรคำ้ของกลุม่บรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ เอเยน่ตข์องบรษัิทฯ ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำร
ขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ โดยเอเยน่ตเ์หลำ่นีจ้ะท ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ในเขตประเทศที่
ตนดูแลใหแ้ก่กลุ่มบริษัท และในทำงกลบักันก็จะแนะน ำหรือมอบหมำยใหก้ลุ่มบริษัทเป็นผูดู้แลลูกคำ้ของเอเย่นต์
ดงักลำ่วในกำรบริกำรจดักำรขนสง่ในเขตประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทฯ มีกำรจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัเอเยน่ต์
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 

2.2.4  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

อตุสำหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศไทยที่ผ่ำนมำสำมำรถเติบโตไดด้ีอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกำรฟ้ืนตวั
เลก็นอ้ย จำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจตำ่ง ๆ ของรฐับำล และจำกภำวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริม่ปรบัตวั  

แนวโน้มธุรกิจโลจิสตกิส ์  

  ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะนับตั้งแต่ที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติไดจ้ดัท ำยทุธศำสตรก์ำรพฒันำระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทยเป็น
ครัง้แรกในปี 2548  และยังคงมีแนวโนม้ที่จะสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ดงันี ้

 ภำครฐัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำและส่งเสริมดำ้นโลจิสติกสโ์ดยมีกำรก ำหนด “แผนยุทธศำสตรก์ำร
พฒันำโลจิสติกสข์องประเทศไทย” อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัใหแ้ก่ประเทศและบรรลุ
เปำ้หมำยในกำรเป็น “Logistics Hub” ของภมูิภำคอำเซียน 

 ภำครฐัมีกำรลงทุนเพิ่มเติมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยเฉพำะกำรผลกัดนัแผนปฎิบตัิกำรลงทนุดำ้นคมนำคม
ขนสง่พ.ศ. 2560 จ ำนวน 36 โครงกำร ตอ่เนื่องจำกปี 2559 ซึง่สง่ผลใหเ้กิดควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรธุรกิจโล
จิสติกสเ์พิ่มขึน้ 

 ภำคธุรกิจมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและศนูยก์ระจำยสินคำ้ออกสูภ่มูิภำคต่ำงๆ รวมทัง้มีกำรขยำยตวัของ
ควำมเป็นเมืองออกจำกสว่นกลำงมำกขึน้ ประกอบกบักำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวในภมูิภำคตำ่ง ๆ ที่สง่ผล
ใหเ้กิดกำรคำ้กำรลงทนุมำกขึน้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กิดควำมตอ้งกำรในกำรใชบ้รกิำรธุรกิจโลจิสติกสเ์พิ่มขึน้ดว้ย 

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

 ประเทศไทยมีจุดแข็งดำ้นท ำเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ศนูยก์ลำงของภูมิภำคและมีพืน้ที่ติดชำยฝ่ังทะเลค่อนขำ้งมำก
โดยมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบำ้น 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมำร ์ลำว กมัพชูำ และมำเลเซีย และมี
จังหวัดที่สำมำรถติดต่อกับประเทศเพื่อนบำ้นไดถ้ึง 30 จังหวัด รวมทัง้สำมำรถเช่ือมต่อไปยังประเทศ
ขำ้งเคียง เช่น เวียดนำมและสำธำรณรฐัประชำชนจีนตอนใตไ้ดอ้ีกดว้ย ส่งผลใหกิ้จกรรมดำ้นโลจิสติกส์
ของประเทศไทยยงัสำมำรถขยำยขอบขำ่ยกำรใหบ้รกิำรไดอ้ีกมำก 

 ศูนยก์ลำงกิจกรรมกำรคำ้ของโลกมีแนวโนม้ที่จะเปลี่ยนจำกกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวนัตกมำสู่กลุ่ม
ประเทศอนภุมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขง, ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน และกลุม่ประเทศในเอเชีย เนื่องจำก
กลุม่ประเทศดงักลำ่วมีกำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้มำกขึน้และมีก ำลงัซือ้ของประชำกรเพิ่มสูงขึน้ จึงเป็นโอกำส
ใหป้ระเทศไทยสำมำรถขยำยกำรคำ้กำรลงทุนไปสู่เขตกำรคำ้ใหม่ๆ นอกจำกนี ้จำกกำรที่ประเทศไทยมี
ควำมไดเ้ปรียบดำ้นท ำเลที่ตัง้ ยังส่งผลใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชนจ์ำกกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ระหว่ำง
ประเทศในภมูิภำคโดยใชเ้สน้ทำงผำ่นประเทศไทยมำกยิ่งขึน้อีกดว้ย  

 กำรเปิดเสรทีำงดำ้นกำรคำ้ กำรลงทนุ และธุรกิจบรกิำร ภำยในกรอบ AEC  ในปี 2559 สง่ผลใหเ้กิดควำม
ตอ้งกำรแลกเปลีย่นสนิคำ้และทรพัยำกรตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศในภมูิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตวัอยำ่งมำก
ประกอบกับแนวโนม้กำรผ่อนคลำยกฎระเบียบดำ้นกำรคมนำคมขนส่งขำ้มพรมแดนภำยใตก้รอบ AEC 
เป็นปัจจยัที่จะช่วยสง่เสรมิใหธุ้รกรรมดำ้น   โลจิสติกสเ์ติบโตไดม้ำกยิ่งขึน้ 

 โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ร ัฐ
พยำยำมส่งเสริม คือปัจจัยส ำคญัที่จะผลกัดนัใหธุ้รกิจโลจิสติกสเ์อสเอ็มอี เติบโตผ่ำนนโยบำยส ำคญั 2 
ดำ้นของภำครฐั ไดแ้ก่  โครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ (Hard Infrastructure) และ โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้น
กฎหมำย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ใหส้ิทธิประโยชนเ์หนือกวำ่พืน้ที่อื่นๆโดย EEC เป็นโครงกำร
ที่รฐับำลไดเ้ตรียมควำมพรอ้มดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงกำยภำพ ซึ่งเป็นกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ทำงด้ำนคมนำคม เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กิจกรรมโลจิสติกสเ์กิดควำมคล่องตัวขึน้ ขณะที่
โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นกฎหมำย กฎระเบียบ และกำรใหส้ทิธิประโยชนล์ดหยอ่นภำษีที่จะเป็นกลยทุธด์งึดดู
นกัลงทุนผ่ำน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยหลกั จะเป็นกำรเพิ่มอุปสงคใ์นกำรขนส่งสินคำ้ที่ผลิตในพืน้ที่ 
EEC เพื่อกระจำยไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ ใหเ้ติบโต 

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น 

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

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

ในสว่นของกำรแขง่ขนัจำกผูป้ระกอบกำรตำ่งชำตินัน้ ผูบ้รหิำรประเมินวำ่อำจจะมีควำมรุนแรงมำกขึน้ภำยหลงั
จำกกำรเปิดเสรสีำขำบรกิำรดำ้นโลจิสติกสภ์ำยใตก้รอบ AEC ประกอบกบักำรท่ีประเทศไทยตัง้เปำ้หมำยเป็น “Logistics 
Hub” ของภมูิภำคนัน้ จะเป็นปัจจยัที่ดึงดดูใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำงชำติเขำ้มำแข่งขนัมำกขึน้ ซึ่งตัง้แต่ในปี 2556 ประเทศ
ไทยไดม้ีนโยบำยผ่อนคลำยกฎระเบียบโดยกำรเพิ่มสดัสว่นใหช้ำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุน้ในธุรกิจโลจิสติกสไ์ดถ้ึง
รอ้ยละ 70  อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ริหำรของบรษัิท ฯ เช่ือมั่นวำ่ 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-ออกที่ทำ่เรือกรุงเทพและทำ่เรือแหลมฉบงั พบวำ่ บรษัิทฯ มีสว่นแบง่กำรตลำดของกำร
เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล ดงันี ้      
                                          

รายละเอียด 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   

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก 

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, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,516 รำย, ภำคเหนือ 5,216 รำย, ภำคตะวนัตก 3,188 รำย และภำคใต ้1,827  
รำย 

หน่วย: TEU   
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ปี 2562 ก่อนบรษัิทจะขำยหุน้ทัง้หมดใหบ้คุคลภำยนอก SSK มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 103 คนั และหำงลำก
จ ำนวน 112 หำง (ปี 2561 บริษัทฯ มีหวัลำก 93 หวั และหำงลำกจ ำนวน 101 หำง) โดยกลุม่ลกูคำ้และจดุใหบ้ริกำรหลกั
ของบรษัิทฯ นัน้อยูท่ี่ จ.สรุำษฎรธ์ำนี 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  

จำกกำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรดว้ยกำรน ำเอำระบบ GPS มำใชใ้นกำรวำงแผนและควบคมุคณุภำพกำรใหบ้รกิำร 
และควำมใสใ่จในกำรพฒันำมำตรฐำนพนกังำนขบัรถของบรษัิทฯ และ SSK อยำ่งตอ่เนื่องดว้ยกำรจดัฝึกอบรมและสรำ้ง
มำตรกำรจูงใจในกำรขบัขี่ปลอดภยัและประหยดัน ำ้มนั ท ำใหบ้ริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำมีศกัยภำพเพียงพอในกำรแข่งขนั  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 ก็ยงัคงมีผลประกอบกำรอยู่ในเกณฑท์ี่ดี อีกทัง้ธุรกิจใน กลุ่มโลจิสติกสข์องประเทศไทยมีกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เนื่องในทกุ ๆ ปี  ซึง่นบัเป็นโอกำสอนัดีของบรษัิทฯ ที่จะสรำ้งผลประกอบกำรท่ีดีได ้ในอนำคต 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมำยที่ก ำกบัดแูลกำรใหบ้รกิำรโลจิสติกสโ์ดยเฉพำะ แตม่ีกฎหมำยหลำยฉบบัที่
เก่ียวขอ้งกบัแตล่ะกิจกรรมของกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกส ์เช่น ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ,์ 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 ำหรบักฎหมำยส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ มีดงันี ้
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พระราชบัญญัตกิารรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534  

พระรำชบัญญัติรบัขนของทำงทะเลคือพระรำชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่กำรขนส่งทำงทะเลจำกที่แห่งหนึ่งใน
รำชอำณำจกัรไปยงัที่อีกแหง่หนึง่นอกรำชอำณำจกัร  โดยตำมพระรำชบญัญตัิดงักลำ่วก ำหนดใหผู้ข้นสง่ไมต่อ้งรบัผิดใน
กรณีที่เกิดกำรสญูหำย เสียหำย หรือสง่มอบลำ่ชำ้ อนัเป็นผลมำจำกเหตสุดุวิสยั, อบุตัิเหตแุห่งทอ้งทะเล, กำรสงครำม 
หรือเหตุอื่นใดตำมหมวด 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) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

กฎหมำยแพ่งเป็นกฎหมำยเอกชนว่ำดว้ยเรื่องสิทธิ หนำ้ที่ และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน  ส่วน
กฎหมำยพำณิชยค์ือกฎหมำยวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของบคุคล อนัเป็นกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรเศรษฐกิจและกำรคำ้ โดย
วำงระเบียบเก่ียวพนัทำงกำรคำ้หรือธุรกิจระหว่ำงบุคคล ส ำหรบัในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งในประเทศของ
บรษัิทฯ นัน้ กฎหมำยดงักลำ่วก ำหนดใหบ้รษัิทตอ้งรบัผิดในกรณีที่สนิคำ้เกิดกำรสญูหำยหรอืบบุสลำย หรอืสง่มอบลำ่ชำ้ 
เวน้แตพ่ิสจูนไ์ดว้ำ่เกิดจำกเหตสุดุวิสยั หรอืเกิดจำกสภำพแหง่ของนัน้เอง หรอืเกิดจำกควำมผิดของผูส้ง่ (ดรูำยละเอียดได้
ในมำตรำที่ 420 และ 616)  

ทัง้นี ้ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกกำรใหบ้รกิำรรบัขนสง่ในประเทศของบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทฯ มีกำรซือ้ประกนัภยั
สินคำ้ที่รบัขนส่ง, ประกันภยัรถบรรทกุ และประกนัภยัอบุตัิเหต ุซึ่งมีทุนประกนัภยัมลูค่ำสงูกว่ำควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้  

ในสว่นของกำรใหบ้ริกำรจดักำรพิธีศลุกำกรซึง่บริษัทฯ ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกลกูคำ้ใหเ้ป็นตวัแทนในกำรท ำพิธี
กำรศลุกำกรนัน้ ตำมกฎหมำยดงักล่ำวระบไุวว้่ำ กำรท ำตำมกรอบหนงัสือมอบอ ำนำจที่ไดร้บั บริษัทฯ มิตอ้งรบัผิดเป็น
กำรสว่นตวัต่อบคุคลภำยนอก เนื่องจำกบริษัทฯ อยู่ในฐำนะตวัแทน ดงันัน้ ผูม้อบอ ำนำจใหบ้ริษัทฯ ย่อมเป็นผูม้ีควำม
ผูกพนัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทัง้หลำยที่ตวัแทนได้ท ำไปภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นตำมมำตรำที่ 820) 
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2.3  การจัดหาบริการ 

การจัดหาและแหล่งทีม่าของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ในกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำก
ผูป้ระกอบกำรขนสง่เพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ และมีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อช่วยในกำรใหบ้ริกำร 
โดยแหลง่ที่มำของบรกิำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว มีดงันี ้ 

ระวางเรือหรือเคร่ืองบิน 

คำ่ระวำงเรอืหรอืเครือ่งบินนัน้นบัเป็นตน้ทนุหลกัในกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่คิดเป็นสดัสว่น
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของบรษัิท โดยกลุม่บรษัิทในประเทศมีกำร
จดัหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผูป้ระกอบกำรในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 70-75 ของตน้ทนุ
ค่ำระวำงรวม ซึ่งตน้ทนุดงักลำ่วจะมีกำรจ่ำยช ำระใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรขนสง่โดยตรงเป็นสกุลเงินบำท ในแต่ละปีบรษัิทฯ 
มีกำรจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผูป้ระกอบกำรขนส่งรวมแลว้กว่ำ 300 รำย ทัง้นี ้จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรจอง
ระวำงเรือหรือเครื่องบินอย่ำงสม ่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 

ตัวแทน (Agent) 

ในกรณีที่กลุม่บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ในเขตต่ำงประเทศ เช่น กำรจดักำรขนสง่สินคำ้จำกท่ำเรือใน
ตำ่งประเทศไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำงภำยในประเทศตำ่ง ๆ กลุม่บรษัิทจะประสำนงำนกบัตวัแทน(Agent) ซึง่เป็นพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้ที่อยู่ในต่ำงประเทศเพื่อช่วยด ำเนินกำรในขัน้ตอนดังกล่ำว โดยตัวแทน(Agent) ของกลุ่มบริษัทนั้นไดแ้ก่
ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ในประเทศตำ่ง ๆ ซึ่งจะท ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนในกำรบริกำรจดักำรกำรขนสง่ใน
เขตประเทศที่ตนดแูลใหแ้ก่กลุม่บรษัิท รวมถึงเป็นผูช้่วยเก็บคำ่บรกิำรใหแ้ก่กลุม่บรษัิทในกรณีที่ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทระบุ
ใหม้ีกำรเรยีกเก็บคำ่บรกิำรท่ีปลำยทำงในตำ่งประเทศ ปัจจบุนักลุม่บรษัิทมีกำรจดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงทำงธุรกิจกบัตวัแทน
(Agent) รวมประมำณ 80 รำย ซึ่งพรอ้มช่วยดูแลกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 
ประเทศทั่วโลก ในกำรจ่ำยช ำระตน้ทนุค่ำระวำงรวมทัง้ตน้ทุนค่ำบริกำรของตวัแทน(Agent) เหลำ่นี ้จะมีกำรจ่ำยช ำระ
เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ  
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ธุรกิจขนส่งในประเทศ 

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 ้

รถบรรทุกหัวลากและหางลาก 

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 า้มันเชือ้เพลิง 

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

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (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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2.4  ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ในกำรประกอบธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนกำรท ำงำนใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลำก -หำงลำกของบริษัทฯ และ 
SSK นัน้ อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก ซึง่ก ำหนดไวว้ำ่ รถที่จะน ำมำตอ่อำยทุะเบียนและเสยีภำษีตอ้งผำ่น
กำรตรวจสภำพรถจำกพนกังำนหรือจำกสถำนตรวจสภำพรถที่ไดร้บัอนญุำต เพื่อรบัใบรบัรองกำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็น
เอกสำรที่ตอ้งใชใ้นกำรจดทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียนและเสียภำษี โดยในกำรตรวจสภำพรถนัน้ จะครอบคลมุถึงกำร
ตรวจประสทิธิภำพลอ้, ระบบไฟ, ระดบัควำมดงัของเสยีง, สภำพทั่วไป, ระบบเครือ่งยนต ์และมลภำวะจำกไอเสยีรถยนต ์
เช่น ควันด ำ, ปริมำณคำรบ์อนมอนอกไซด,์ ไฮโดรคำรบ์อน, ออกไซดข์องไนเตรท และสำรพิษอนุภำค ซึ่งที่ผ่ำนมำ 
รถบรรทกุของบรษัิทฯ สำมำรถผำ่นกำรตรวจสภำพรถและไดร้บักำรตอ่อำยทุะเบียนตำมก ำหนดทกุปีมำโดยตลอด  

2.5  งานทีย่ังมิได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี -  
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3. ปัจจยัความเสีย่ง                     

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ในเขตตำ่งประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรคำ้ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ใน
ประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดตอ่ประสำนงำนเพื่อใหบ้ริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) รวมถึง
กำรรบัค่ำบริกำรจำกลกูคำ้ที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยตน้ทุนค่ำบริกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ตน้ทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำง
เครื่องบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นตน้   ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรำยไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศส ำหรบักำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ที่มีกำรใชบ้ริกำรตวัแทน(Agent) ในต่ำงประเทศดงักล่ำว โดยในปี 2561 และ ปี 2562 
บรษัิทฯ มีรำยไดเ้ป็นสกลุเงินตำ่งประเทศเทำ่กบั 125.40 ลำ้นบำท และ 99.20 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.76 และรอ้ย
ละ 15.16 ตำมล ำดบั และมีตน้ทนุค่ำบรกิำรที่เป็นสกุลเงินตำ่งประเทศเทำ่กบั เท่ำกบั 75.91  ลำ้นบำท และ 55.76 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.46 และรอ้ยละ 10.92   

บรษัิท ฯ อำจไดร้บัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศจำกรำยไดแ้ละตน้ทนุในรูปสกุล
เงินตรำตำ่งประเทศ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ หำกเงินบำทแข็งคำ่ขึน้ ยอ่มสง่ผลตอ่รำยไดท้ี่ไดร้บัลดลง 
สว่นตน้ทนุเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ หำกเงินบำทอ่อนค่ำลงจะสง่ผลต่อตน้ทนุที่สงูขึน้ ดงันัน้ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำตำ่งประเทศยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท กำรท่ีบรษัิทฯ มีรำยไดแ้ละตน้ทนุในรูป
สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ จึงถือเป็นกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมธรรมชำติ (Natural Hedge) เป็นบำงสว่น โดย
บริษัทฯ จะมีกำรติดตำมข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกลชิ้ดตลอดเวลำ เพื่อจะประเมินสถำนกำรณ์
และหำทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่ำนมำผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ำมีนัยส ำคญัต่อผล
ประกอบกำรโดยรวมของบรษัิท 

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว บริษัทฯ มีกำรลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดว้ยกำรเปิดบญัชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรและเป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 500,000 เหรียญดอลลำ่ร์
สหรฐั 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด  
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3.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากร 

 ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้นจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศนัน้ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่บงัคบัใชใ้น
กำรสง่ออกหรือน ำเขำ้และกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ รวมทัง้ตอ้งมีควำมเขำ้ใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีกำรช ำระเงินระหวำ่ง
ประเทศ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำลกูคำ้จะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืสง่สินคำ้ไดต้ำม
ก ำหนดเวลำ ในสว่นของธุรกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ตอ้งอำศยัพนกังำนขบัรถที่มีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นและสำมำรถปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบของบรษัิทได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีควำมเสีย่งตอ่กำรขำดแคลนบคุลำกรหำกบรษัิทมีกำรขยำยงำนหรอืมีพนกังำนลำออก
แลว้บรษัิทฯ ยงัไมส่ำมำรถหำบคุลำกรทดแทนไดท้นั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบคุลำกรดงักลำ่วเป็นอยำ่งดี จึงไดใ้หค้วำมส ำคญักำรพฒันำและจูงใจใหท้ ำงำนกบั
บริษัท โดยบริษัทฯ มีกำรวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ทำงสำยงำนและมีกำรใหค้่ำตอบแทนที่ เหมำะสมกบัควำมรูค้วำมสำมำรถของ
พนกังำนในแต่ละสำยงำน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำนในสว่นงำนที่ส  ำคญั  ต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต  ่ำ 
โดยมีอำยุงำนเฉลี่ยของพนกังำนในแผนกใหบ้ริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรมศุลกำกร (FF) และแผนกใหบ้ริกำร
ขนสง่และกระจำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศ (NVOCC) ไมต่  ่ำกวำ่ 5 ปี และมีอำยงุำนเฉลีย่ของพนกังำนระดบัผูบ้รหิำรไมต่  ่ำวำ่ 20 ปี  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนขอ้มลูลกูคำ้เพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและกำรน ำเขำ้-สง่ออก 
และระบบก ำหนดต ำแหนง่ (Global Positioning System: GPS) ซึง่เป็นระบบติดตำมสถำนะกำรจดัสง่สนิคำ้ดว้ยรถบรรทกุหวัลำก
และหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้และยงัช่วยลดจ ำนวนบคุลำกรที่ตอ้งใชใ้นขัน้ตอนกำร
ท ำงำนตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯ ไดอ้ีกดว้ย  

ทัง้นีบ้รษัิท ฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำและน ำระบบสำรสนเทศใหม ่ๆ  เขำ้มำใชง้ำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกใหพ้นกังำน และเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนใหด้ียิ่งขึน้ 

3.3  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

กลุม่ลกูคำ้ของบรษัิทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตำ่ง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรม รวมถึง
กลุ่มผูใ้หบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดเป็นสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 30 
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งในสดัสว่น
เกินกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำร
ขยำยลูกคำ้ใหม่เพื่อกระจำยฐำนลูกคำ้ของบริษัทฯ และยังเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของ               
บรษัิทฯ อีกดว้ย  
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3.4  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศซึง่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่บงัคบัใช้
ในกำรสง่ออกหรือน ำเขำ้และกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่ง ๆ 
และบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมได ้ก็อำจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไม่สำมำรถจดักำรสง่สินคำ้ไดต้ำมขอ้ก ำหนดที่ลกูคำ้ตอ้งกำร รวมถึง
อำจเกิดควำมเสยีหำยจำกคำ่ปรบัตำ่ง ๆ ได ้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมบคุลำกรท่ีมี ควำมรูค้วำมช ำนำญในธุรกิจจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไวค้อยใหบ้รกิำร
แก่ลกูคำ้และคอยใหค้ ำแนะน ำแก่พนกังำนในสว่นงำนตำ่ง ๆ โดยบรษัิทฯ มีกำรก ำหนดผูร้บัผิดชอบในกำรศกึษำขอ้มลูและติดตำม
กำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรคำ้ของประเทศตำ่ง  ๆ ทัง้จำกกำรติดตำมขำ่วสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทัง้
กำรรวบรวมขอ้มลูจำกผูป้ระกอบกำรซึ่งเป็นคูค่ำ้ของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศ เพื่อแจง้ขอ้มลูใหส้ว่นงำนท่ีเก่ียวขอ้งตำ่ง ๆ ในบริษัท
รบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้งตำมระเบียบและกฎหมำยศลุกำกรรวมถึงกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งสง่ผลใหแ้ตล่ะสว่นงำน
ในบรษัิทฯ ไดร้บัขอ้มลูอยำ่งต่อเนื่องและเพียงพอตอ่ใหค้  ำปรกึษำแก่ลกูคำ้ใหส้ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งตำ่ง  ๆ ได ้
ทัง้นี ้ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งตำ่ง ๆ  

3.5  ความเส่ียงจากลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุน้เคย ทัง้ดำ้นวฒันธรรม สงัคม กำรเมือง กฎหมำย ขอ้บงัคบั โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไปต่ำงประเทศอำจท ำให้
บรษัิทฯ ตอ้งเผชิญกบัคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ที่มำกขึน้ เนื่องจำกมีบรษัิทตำ่งชำติจ ำนวนมำกที่ใหบ้รกิำรในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทนุ โดย
จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ซึง่สำมำรถควบคมุและมีอ ำนำจตดัสนิใจในบรษัิทตำ่ง ๆ ที่ไปลงทนุได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะพิจำรณำหำผูบ้รหิำร
และทีมงำนท้องถ่ินที่มีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ ไม่มี
ประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสนิใจลงทนุ  

3.6  ความเส่ียงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่คือ ครอบครวัพวัถำวรสกุล ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.67 ของ
จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยและช ำระแลว้ ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พวัถำวรสกุลยงัเป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของบรษัิทฯ ดว้ย จึงท ำใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักลำ่ว เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและควบคมุคะแนนเสียงใน
กำรลงมติที่ส  ำคญัไดเ้กือบทัง้หมด ไมว่ำ่ในเรือ่งกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมติในเรือ่งอื่นที่ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุน้ ยกเวน้ในเรือ่งกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบับรษัิทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยอื่นที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ตรวจสอบหรอืถ่วงดลุกำรบรหิำรของผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้ 
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อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยโครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่อย่ำงชดัเจน ท ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของบริษัทฯ มี
ควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยง่ำย อีกทัง้ โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทยงัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ
เป็นจ ำนวน 4 ทำ่นจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 8 ทำ่น และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่นซึง่
แต่ละท่ำนเป็นผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ท ำใหส้ำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบริษัทใหม้ีควำมโปร่งใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจน
สำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจในกำรน ำเสนอเรื่องต่ำง  ๆ  ที่จะพิจำรณำเขำ้สู่กำรประชุมผูถื้อหุน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง  นอกจำกนัน้แลว้ กลุ่ม
บรษัิทไดม้ีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมกำร  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยบคุคลดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้  ๆ  ท ำใหส้ำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอนั
อำจจะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย 
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4. ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยสิ์นหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีทรพัยส์นิหลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจตำมงบกำรเงินรวม ดงันี ้

ที่ดิน และ อำคำร 

กลุม่บรษัิทมีที่ดิน และ อำคำร จ ำนวน 84.64 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงส  ำนักงำน บมจ. NCL 
เลขที่ 56/9,10ซ.สมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 12/1 ถ.
สมเด็จพระเจำ้ตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600 
- ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดนิ 
- อำคำรส  ำนกังำนและสว่นปรบัปรุง 

 

 
 
 
 

เจำ้ของ 
เจำ้ของ 

 

 
 
 
 

6.29 
4.30 

 

 
 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งถกูจดจ ำนองเพื่อค  ำ้ประกนั
เงินเบิกเกินบญัชี   ตั๋วสญัญำใชเ้งิน และวงเงินกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินรวม 87 
ลำ้นบำท 

2. ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง เลขที่ 56/,15 ซ.สมเด็จพระ
เจำ้ตำกสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจำ้ตำกสิน แขวง
บคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพ 10600     
-   ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 
-   อำคำรส  ำนกังำนและสว่นปรบัปรุง 

 

 
 
 

เจำ้ของ 
เจำ้ของ 

 
 
 

 45.92 
14.64 

 
 
 
ที่ดินและสิ่งปลกูสรำ้งถกูจดจ ำนองเพื่อค  ำ้ประกนั
เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋ วสัญญำใช้เงิน  และ
วงเงินกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงิน
รวม 310 ลำ้นบำท 

3. อำคำรส ำนักงำนเคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ณ จดุบริกำร
บริเวณ ท่ำเรือกรุงเทพ  (ลำนบรรจสุินคำ้ 45 ไร)่  
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
- อำคำรส  ำนกังำน 

 
 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 
 

0.65 

 
 
 
 
ไมมี่ 

4. อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน บรษัิท เกรซ วอ
เทอร ์ เมด จ ำกดั (บรษัิทยอ่ย) เลขที่ เลขที่ 13/7 
หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 
-   อำคำรโรงงำน 

 
 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 
 

12.46 

 
 
 
 
ไมมี่ 
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รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

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

 
 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 
 

0.16 

 
 
 
 
ไมมี่ 

6. สว่นปรบัปรุงอำคำรส  ำนกังำน  
LG Container Line Pte. Ltd. เลขที่ 19 Keppel 
Road, #08-04 Jit Poh Building, Singapore 
089058 
-      สว่นปรบัปรุงอำคำรส  ำนกังำน 

 
 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 
 

0.04 

 
 
 
 
ไมมี่ 

7. สว่นปรบัปรุงอำคำรส  ำนกังำน  
Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. Room 
1203 12th floor, 50th Dalai Street, Haishu 
District, Ningbo City, Zhejiang Province 
-      สว่นปรบัปรุงอำคำรส  ำนกังำน 

 
 
 
 

เจำ้ของ 

 
 
 
 

0.18 

 
 
 
 
ไมมี่ 

 
รวม 

 
84.64 

 

  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ คือที่ดินและอำคำรท่ีบรษัิทใหผู้อ้ื่นเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทมีที่ดิน และ อำคำร 
ใหเ้ชำ่ จ ำนวน 11.89 ลำ้น บำท ประกอบดว้ย 

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ดินและสิ่งปลกูสรำ้ง เลขที่ 2/4 ถนนตำปีเจรญิ 
ต  ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
-   ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 
-   อำคำรส  ำนกังำนและสว่นปรบัปรุง 

 
 

เจำ้ของ 
เจำ้ของ 

 
 

5.39 
6.50 

 
 
 
ไมมี่ 

 
รวม 

 
11.89 

 

 
ทัง้นีก้ลุม่บรษัิทมีกำรท ำประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์ินท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัทรพัยส์นิของกลุม่บรษัิท ไดแ้ก่ เฟอรน์ิเจอร ์สิง่

ตกแต่ง อุปกรณแ์ละเครื่องมือเครื่องใชส้  ำนกังำนต่ำง  ๆ  ทุนประกันภยั 47.99 ลำ้นบำท โดยประกันภยันีคุ้ม้ครองควำมสญูเสีย/
เสียหำยต่อทรพัยส์ินที่เอำประกนัภยัเป็นผลโดยตรงจำกควำมเสี่ยงภยัทกุชนิดที่เกิดจำกสำเหตปัุจจยัภำยนอก อำทิเช่น อคัคีภยั 
ฟำ้ผำ่ ภยัระเบิด ภยัเนื่องจำกน ำ้(ไมร่วมน ำ้ทว่ม) ภยัยวดยำนพำหนะ ภยัจำกควนั ภยัอำกำศยำนและอบุตัิเหตจุำกปัจจยัภำยนอก
อื่น ๆ ที่มิไดร้ะบยุกเวน้ในกรมธรรม ์
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ยำนพำหนะ 
 

 
อปุกรณส์ ำนกังำน 

กลุม่บรษัิทมีอปุกรณส์ ำนกังำน ทัง้สิน้ 54.48 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

 

4.2 สรุปสัญญาที่ส าคัญ 
4.2.1 สญัญำเช่ำที่ส  ำคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

รายการ คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 
 

1.จดุบรกิำรที่ 1 ทำ่เรอืคลองเตย  
   กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย      
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศ
ไทย 
 

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

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ภำยในลำนบรรจสุินคำ้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 9,408 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผูเ้ชำ่ไมช่  ำระคำ่เชำ่สองเดือน
ติดตอ่กนัหรอืผูเ้ชำ่ตอ้งกำรคืนบรเิวณที่เชำ่ 
กำรเลิกสญัญำ 
ผูเ้ชำ่แจง้ผูใ้หเ้ชำ่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรลว่งหนำ้อยำ่ง
นอ้ย 1 เดือน 

รายการ จ านวน 
( คัน ) 

มูลค่าตามบัญชี 
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

1. รถบรรทกุ 
- รถบรรทกุหวัลำก 
- หำงลำก 
- รถกระบะ 
- รถกระบะ 

 

 

22 
13 
9 
2 

 
31.35 
4.57 
3.55 
0.30 

 
เป็นเจำ้ของ  
เป็นเจำ้ของ  
มีภำระผกูพนัสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 
เป็นเจำ้ของ 

2. ยำนพำหนะอ่ืน ๆ 4 3.34 เป็นเจำ้ของ 

รวม  43.11  

รายการ จ านวน 
(ตู้ ) 

มูลค่าตามบัญชี 
( ล้านบาท ) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

-ตูค้อนเทนเนอร ์
-คอมพิวเตอร ์ครือ่งปรบั
อำกำศ เครือ่งตกแตง่ 
เครือ่งใชส้  ำนกังำน และอ่ืน ๆ 

500 

 

32.10 
 
 

22.38 

มีภำระผกูพนัสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 
 
 
เป็นเจำ้ของ 

รวม  54.48  
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2.ส  ำนกังำนสำขำ 2  
   เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม                
   ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  
   จ.สงขลำ  

นำยนิธิวชัร ์ 
วชัรพิธำนรตัน ์

3 ปี (1 ก.ค. 2562 – 1 
ก.ค. 2565) 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
ตกึ 3.5 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
18,947.37 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

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

น.ส.วรำภรณ ์          
กิตตยำนรุกัษ ์
 

3 ปี (1 ส.ค. 2562 – 31 
ก.ค. 2565) 
 

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

4.จดุบรกิำรที่ 2 ทำ่เรอืคลองเตย  
   กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย    
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
   กรุงเทพมหำนคร 

กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศ
ไทย 
 

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

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ภำยในแผนกโรงพกัสินคำ้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 5,696.75 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
สญัญำผกูพนัจนกวำ่ผูเ้ชำ่ไมช่  ำระคำ่เชำ่สองเดือน
ติดตอ่กนัหรอืผูเ้ชำ่ตอ้งกำรคืนบรเิวณที่เชำ่ 
กำรเลิกสญัญำ 
ผูเ้ชำ่แจง้ผูใ้หเ้ชำ่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรลว่งหนำ้อยำ่ง
นอ้ย 1 เดือน 

5.พืน้ที่จอดรถยนต ์
  เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจำ้ตำก  
  สิน 14 แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ี   
  กรุงเทพมหำนคร 

นำยรุจ ทองวฒิุ 
 

2 ปี (1 ก.ย. 2562 – 31 
ส.ค. 2563) 
 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำหรบัจอดรถยนต ์
อตัรำคำ่เชำ่ 
อตัรำคำ่เชำ่คงที่ 15,790 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

6.พืน้ที่ในศนูยก์ำรคำ้ เจ.เจ.มอลล ์
   เลขที่ 588 ถ.ก ำแพงเพชร 2      
   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

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

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ในศนูยก์ำรคำ้ 
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หมำยเหตุ เดิมบริษัทมีกำรเช่ำพื ้นที่
ดงักล่ำวเพื่อเปิดเป็นจดุใหบ้ริกำรรบัส่ง
สินคำ้หรอืพสัดแุก่ลกูคำ้รำยยอ่ย  
ทั้งนี ้ บริษัทได้ปิดให้บริกำรในพื ้นที่
ดงักล่ำวแลว้ตัง้แต่ปี 2553 และน ำพืน้ที่
ดงักลำ่วใหเ้ชำ่ชว่งแก่บคุคลภำยนอก 

อตัรำคำ่เชำ่ 
จำ่ยคำ่เชำ่ 2,616,300 บำท ณ วนัท ำสญัญำและอตัรำ
คำ่บรกิำร 2,617 บำทตอ่เดือน โดยอตัรำคำ่บรกิำรในปี
ตอ่ๆไปผูใ้หบ้รกิำรจะก ำหนดและแจง้ในภำยหนำ้  ณ 
31 มีนำคม 2557 อตัรำคำ่บรกิำรเทำ่กบั 3,385.80 
บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

7. จดุบรกิำร ที่ชลบรุ ี
เลขที่ 292/239 ต  ำบลทุง่สขุลำ   
อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ี

นำงสำวพรรณนำ 
หลำบโพธ์ิ 

2 ปี (1 ส.ค. 2561 – 31 
ก.ค. 2563) 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
ตกึ 2 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
10,526 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

8. จดุบรกิำร ที่ชลบรุ ี
ที่ดิน 3  ไร ่โฉนดที่ดิน 177635 
ต  ำบลบำงละมงุ อ ำเภอบำงละมงุ 
จงัหวดัชลบรุ ี

นำงสำวสิรมิำ ทอง
บ ำรุง 

1 ปี (1 ต.ค. 2562 –     
30 ก.ย. 2563) 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
ที่ดิน  
อตัรำคำ่เชำ่ 
47,368 บำทตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

9. ที่ดินโรงงำนบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด 
จ ำกดั เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-
บำงคลูดั ต  ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 

นำงสำวป่ินรกั  
ประสิทธิศิรกิลุ 

1 เมษำยน 2560 – 31
มีนำคม 2563 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
ที่ดินที่ตัง้อำคำรส  ำนกังำนและโรงงำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
ปี 2560 คำ่เชำ่ 70,000 บำทตอ่เดือน 
ปี 2561-2563 คำ่เชำ่ 100,000 บำท ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 
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10. อำคำรส  ำนกังำน บรษัิท เกรซ วอ
เทอร ์เมด จ ำกดั เลขที่ 13/7 หมูท่ี่ 8 
ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงมว่ง 
อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 

บจ.เกรซ แอนด ์แกลม
เมอร ์(ประเทศไทย) 

1 เมษำยน 2560 – 31
มีนำคม 2563 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
อำคำรส  ำนกังำน 2 ชัน้ 
อตัรำคำ่เชำ่ 
ปี 2560 คำ่เชำ่ 30,000 บำทตอ่เดือน 
ปี 2561-2563 คำ่เชำ่ 500,000 บำท ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

11. เครือ่งฟอกไต เพ่ือใชส้  ำหรบั
ทดสอบน ำ้ยำฟอกเลือด 
 

นำยสหพรรษ แผน
นอ้ย 

1 มี.ค. 2562 –  
28 ก.พ. 2565 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
เครือ่งฟอกไต 
อตัรำคำ่เชำ่ 
7,000 บำทตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

12. พืน้ที่ส  ำนกังำนบรษัิท NCL Inter 
Logistic(s) Pte.Ltd. 
8 Burn Road, #10-08 Trivex 
Singapore 369977 
 

SCAN RENT (S) PTE 
LTD 

 

1 มกรำคม 2562 – 31 
ธันวำคม 2563  
 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
5,000 เหรยีญดอลลำ่หส์ิงคโปร ์ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

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

MIKAN 
PROPERTIES,L.P. 

 

1  เมษำยน 2561 -31 
มีนำคม 2564 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
ปีแรกคำ่เชำ่ 1,680 เหรยีญดอลลำหส์หรฐัฯ ตอ่เดือน  
ปีที่ 2 คำ่เชำ่ 1,727 เหรยีญดอลลำหส์หรฐัฯ ตอ่เดือน  
ปีที่ 3 คำ่เชำ่ 1,775 เหรยีญดอลลำหส์หรฐัฯ ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
-ไมมี่- 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 
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14. พืน้ที่ส  ำนกังำนบรษัิท NCL Inter 
Logistics Vietnam Co.,Ltd. เลขที่ 96 
- 98 Dao Duy Anh Street, Ward 9, 
Phu Nhuan District, HCM City 

VMG Company 
Limited 

 

6 สิงหำคม 2562 - 5 
สิงหำคม 2563  
 
 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
13,426,560  ดงเวียดนำม (VND) ตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
แจง้ลว่งหนำ้ก่อนหมดสญัญำอยำ่งนอ้ย 3  เดือน 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

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

 Pan’s Group 1 มีนำคม 2562 – 31 
ธันวำคม 2562 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
6,500,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) ตอ่เดือน 
กำรตอ่สญัญำ 
ไมมี่ 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

16. พืน้ที่ส  ำนกังำน LG CONTAINER 
LINES PTE LTD, 

19 Keppel Rd, #08-04 Jit Poh 
Building, Singapore 089058 

 

JIT POH 
INVESTMENT PTE 

LTD 

1 มีนำคม 2562 – 28 
กมุภำพนัธ ์2565 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 
2,700 เหรยีญดอลลำ่หส์ิงคโปร ์ตอ่เดือน  
กำรตอ่สญัญำ 
ไมมี่ 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

17. พืน้ที่ส  ำนกังำนบรษัิท Ningbo NCL 
inter Logistics Co., LTD 
Room 1203, 12th floor, 50th Dalai 
Street, Haishu Distric, Ningbo City, 
Zhejiang Province 
 
 

中国人民财产保

险股份有限公司

宁波市分公司 

16 พฤศจิกำยน 2561 
– 30 พฤศจิกำยน 
2563 
 

ทรพัยส์ินที่เชำ่ 
พืน้ที่ส  ำนกังำน 
อตัรำคำ่เชำ่ 

7,435.74 หยวนจีน (CNY) ตอ่เดอืน 

กำรตอ่สญัญำ 
ไมมี่ 
กำรเลิกสญัญำ 
1.เม่ือครบก ำหนดสญัญำ 
2.เม่ือผูเ้ชำ่ไมป่ฏิบตัิตำมเงื่อนไข 

 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       46 

 

4.2.2 สรุปสญัญำ agency agreement 

          บรษัิทมีกำรท ำสญัญำ Agency Agreement กบัเอเยน่ตซ์ึง่ท ำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนในกำรบรกิำรจดักำรกำรขนสง่ในเขต
ประเทศที่เอเยน่ตแ์ตล่ะรำยดแูลใหแ้ก่บรษัิท ซึง่ในสญัญำมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. บรษัิทและเอเยน่ตจ์ะประสำนงำนในกำรบรกิำรจดักำรกำรขนสง่ใหก้นัและกนั 
2. บรษัิทและเอเยน่ตจ์ะก ำหนดคำ่ตอบแทนและคำ่บรกิำรตำ่ง ๆ รว่มกนัอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษรก่อนกำรสง่สนิคำ้แต่ละ

ครัง้ 
3. เอเย่นตจ์ะไม่ปล่อยหรือสง่สินคำ้ใหก้บัผูร้บัจนกว่ำจะไดร้บักำรช ำระเงินหรือไดร้บัหนงัสือค ำ้ประกันควำมเสียหำยจำก

ธนำคำร 
4. เอเยน่ตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิททรำบทนัทีหำกไมส่ำมำรถสง่สนิคำ้หรอืสนิคำ้ถกูปฏิเสธกำรรบั 
5. เอเย่นต์จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบเมื่อเกิดปัญหำกับสินค้ำ  เช่น สินค้ำเสียหำยหรือสินค้ำไม่ไปถึงปลำยทำงตำม

ก ำหนดเวลำ เป็นตน้ และจะตอ้งรบัผิดชอบสบืสวนหำสำเหตขุองปัญหำ 
6. ขอ้ตกลงมีอำยหุนึง่ปีและจะถกูตอ่อำยอุตัโนมตัิหำกไมม่ีกำรขอยกเลกิจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 
7. กำรยกเลกิขอ้ตกลงตอ้งแจง้ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 60 วนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
8. ขอ้ตกลงจะถกูยกเลกิทนัทีหำกมฝ่ีำยใดฝ่ำยหนึง่ไมท่ ำตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ตกลง 

4.3 เงนิลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทนุโดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีมลูคำ่เงินลงทนุสทุธิเทำ่กบั 96.32  ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15.28 ของสนิทรพัยร์วมของงบกำรเงิน
เฉพำะของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุน้โดยตรง     

1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.  
ประกอบธุรกิจ ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ โลจิสติกส ์ ใน
ประเทศ สิงคโปร ์

SGD 2.90  SGD 2.90 100% 68.43 

2. บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้ง 

THB 40.00 THB 40.00 52.80% 22.79 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     

1. บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั THB 10.00 THB 10.00 51.00% 5.10 

 
รวม 

 
96.32 
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เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1.26 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ เพื่อขยำยกิจกำรในต่ำงประเทศ โดยในระหว่ำงปี  2561 บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อ
เพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 0.42 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.57 ลำ้นเหรียญสิงค์โปร์ และเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มีมิตอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd อีก 25 ลำ้นบำท เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศ โดยในระหวำ่งปี 2562 บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 1.33 ลำ้นเหรียญสิงคโ์ปร ์บริษัท
ยอ่ย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. ไดน้ ำเงินไปลงทนุในบรษัิทยอ่ย ตำ่ง ๆ ในระหวำ่งปี 2561-2562 ดงันี ้
 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้าน) 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) 
Pte.Ltd. 

    

1. NCL International Logistics USA Inc.ใหบ้รกิำร
จดักำรระบบโลจสิติกส ์ ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

USD 0.13 USD 0.13 100% USD 0.13 

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

CNY 5.0 CNY 0.8 100% CNY 0.8 

3.LG Container Line Pte.Ltd.  ประกอบธุรกิจเป็น
ส ำนกังำนตวักำร (Principal) ในกำรใหบ้รกิำรโลจิสติกส ์
ในประเทศสิงคโปร ์

SGD 1.3 SGD 1.3 100% SGD 1.3 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
(ล้าน) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้าน) 

สัดส่วนการถือ
หุน้ 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
(ล้าน) 

4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใหบ้รกิำร
จดักำรระบบโลจสิติกส ์ ในประเทศจีน 

CNY 5.0 CNY 1.4 100% CNY 1.4 

5.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd.ใหบ้รกิำร
จดักำรระบบโลจสิติกส ์ ในประเทศเวียดนำม 

VND 2,500 VND 2,500 49% VND 1,225 

6. NCL International Logistics Private Limited 
ใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจิสติกส ์ในประเทศอินเดีย 

INR 5.0 INR 0.3 100% INR 0.3 

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

    

1.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ใหบ้รกิำรจดักำร
ระบบโลจิสติกส ์ ในประเทศอินโดนีเซีย 

IDR 1,000 - - - 

 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัท มีนโยบำยลงทนุผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยจะพิจำรณำลงทนุที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท มุ่งเนน้กำรลงทนุในระยะยำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะรว่มกนัพิจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทนุของบริษัท  โดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมและประโยชนข์องกลุ่มบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ที่สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทนุ 
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกเพียงพอที่จะสำมำรถเขำ้ร่วมบริหำรจัดกำรและก ำหนดแนวทำงของธุรกิจ
ดงักลำ่วได ้โดยอำจพิจำรณำลงทนุในรูปแบบตำ่ง  ๆ  ที่มีควำมเหมำะสม ในลกัษณะที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษัทท่ีลงทนุ และ/หรือ
เป็นผูถื้อหุน้รว่มลงทนุ ตำมแตจ่ะตกลงกนัตำมสญัญำกำรถือหุน้ (Shareholders agreement)  
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โดยที่ บรษัิทฯมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้
 

นโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

1. กำรลงทนุในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรรว่มทนุเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และกำรเขำ้ซือ้หุน้ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบำยใน
กำรเขำ้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมำภิบำล 

2. ธุรกิจที่จะเขำ้รว่มลงทนุจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นแนวดิ่งหรือ
แนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรำ้งเสถียรภำพของบรษัิทฯ 

3. ธุรกิจที่จะเขำ้ลงทุนจะตอ้งผ่ำนกำรวิเครำะหปั์จจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทุน แนวโนม้ของธุรกิจ รวมถึงกำร
ประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเสีย่งในอนำคต 

4. กำรเขำ้ลงทนุจะตอ้งไมท่ ำใหเ้กิดปัญหำสภำพคลอ่งตอ่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

5. บริษัทฯ จะลงทนุในสดัสว่นที่สงูพอเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ไปมีสว่นรว่มในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษัิทที่เขำ้ไปรว่มลงทนุได ้

6. บรษัิทฯ จะทบทวนกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมกบัสภำพธุรกิจของบรษัิทฯ ในแตล่ะ
ขณะ 

7. กำรลงทนุจะตอ้งผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท และ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนเรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในกำรไดม้ำซึง่จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ พศ. 
2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกบัดแูลบริษัทที่เขำ้ไปลงทนุดว้ยกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯเขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยและ/
หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขำ้ไปร่วมลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นบุคคลซึ่งปรำศจำก
ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทรว่มที่บริษัทเขำ้ไปรว่มลงทนุ โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้ง
ก ำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่ำว ใหป้ฎิบตัิตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษัิท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ/หรอื บรษัิทรว่มนัน้ ๆ 

 
ทัง้นีเ้ริม่ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ และ กลุม่บริษัทไม่มีคดีหรือขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจสง่ผลกระทบในดำ้นลบต่อสินทรพัย ์ของ
บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท ทีมีจ ำนวนสงูกวำ่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ และมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนธุรกิจของบรษัิทฯ และ
กลุม่บรษัิท อยำ่งมีนยัส ำคญั รวมถึงคดีที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 

6.1  ข้อมูลทั่วไป  

      ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบรษัิท  : บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

NCL International Logistics Public Company Limited  
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์  : NCL 
เลขทะเบียนบรษัิท  : 0107556000434 
ประเภทธุรกิจ : บรกิำรจดักำรโลจิสติกสค์รบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกิจไดแ้ก่กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และ
ใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 146,913,184.50 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้  : 113,538,030.25 บำท 
จ ำนวนหุน้ทีจ่  ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมด :  454,152,248 หุน้  
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ  : 0.25 บำท 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์   :  02-4737300 
โทรสำร   :  02-4737374 
เว็บไซต ์   :  www.nclthailand.com 
เลขำนกุำรบรษัิท   :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ตอ่ 300 
    อีเมล ์ : rungarun.b@nclthailand.com 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์  :  โทรศพัท ์ : 02-4737300 ตอ่ 300  
    อีเมล ์ : rungarun.b@nclthailand.com 
 

  

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

ช่ือบริษัท ลักษณะ 
กำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนกำร
ถือหุน้ (%) 

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

ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส ์

2,900,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

2,900,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

100 

บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด  จ  ำกดั 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำง
ใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี

ผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่

เก่ียวขอ้ง 

40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 52.80 

บริษัทร่วม     
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
3656/66-68 ชัน้ 20 อำคำรกรนีทำวเวอร ์        ถนนพระรำม 4 
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 10110 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

ทำงทะเล 

10 ลำ้นบำท 10 ลำ้นบำท 51 

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

FREIGHT 
FORWARDING 

130,000    
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สหรฐั 

130,000    
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สหรฐั 

100 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

 

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 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

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) 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

1,250,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

1,250,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

100 
 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

2,500,000,000 
ดองเวียดนำม 

2,500,000,000 
ดองเวียดนำม 

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 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

1,000,000,000 
รูเปีย 

1,000,000,000 
รูเปีย 

รบัผลก ำไร หรือ
ขำดทนุ รอ้ยละ 
60 ตำมขอ้ตกลง
ควำมรว่มมือทำง
ธุรกิจ (Business 

cooperation 
agreement) 

NCL International Logistics Private Limited 
504, Mangla Tower, Off.P.K. Road, Mulund West, 
MUMBAI, Mumbai City, Maharshtra, India, 400080 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

5,000,000                    
รูปีอินเดีย 

286,000                    
รูปีอินเดีย 

100 
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6.3  บุคคลอ้ำงองิ 

นำยทะเบยีนหุน้สำมญั  บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2009-9000  
โทรสำร  : 0 2009-9991   

ผูส้อบบญัชี  บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย          
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2264-9090 
โทรสำร : 0-2264-0789 – 90 

ที่ปรกึษำกฎหมำย ส ำนกังำนกฎหมำยธนทรพัย ์ 
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีร ีถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์ 

เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์ : 02-4343132 
โทรสำร  : 02-4343133 



                                                                   บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 

7.1  ทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทมีทนุจดทะเบยีน 146.91 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 587.65 ลำ้นหุน้ เป็นทนุทีช่  ำระ
แลว้ 113.53 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท  

7.2  ผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรก 

ขอ้มลูรำยช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัปิด
สมดุทะเบียน ลำ่สดุ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 

 

 
                รำยช่ือผู้ถอืหุน้ จ ำนวนหุน้ ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครวัพวัถำวรสกลุ   
 นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ 130,066,974 28.64 
 นำงสำวฟำ้ใส พวัถำวรสกลุ 

 
34,500,000 7.60 

 นำงสำวป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ   
ภำวะ) 

31,000,000 6.83 
 นำงสำวยิง่รกั 

นำยวศิิษฏ ์
พวัถำวรสกลุ 

ประสทิธิศิรกิลุ 
30,000,000 
7,727,154 

6.61 
1.70 

  รวม   233,234,128 
 

       51.37 

2. บจก.รว่มทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,519,800 12.67 
3. นำยวรวฒุ ิ ทศันำววิฒัน ์ 8,295,700 1.83 
4. นำยวรนนัท ์ ธินรุง่โรจน ์ 7,241,100 1.59 
5. นำยอ ำนำจ สกุำญจนกลุ 7,054,300 1.55 
6. นำงนวพร รตันชยักำนนท ์ 6,963,300 1.53 
7. นำยบญัชำ สขุอนนัตช์ยั 5,510,000 1.21 
8. นำงสำววำสนำ สนิธุวงศ ์ 5,020,100 1.11 
9. นำยนนทวิทย ์ เตียวสกลุ 5,000,000 1.10 
10. นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม 4,110,000 0.91 
11. ผูถื้อหุน้รำยอื่น ๆ   114,203,820 25.13 

  รวม   454,152,248 100.00 
 

ทีม่ำ : ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
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7.3  กำรออกหลักทรัพยอ์ืน่ 

7.3.1  ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ รุ่นที ่3 (NCL-W3) 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 20 กรกฎำคม 2561 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทฯ ออกและจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัรุน่ที่ 3 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “NCL-W3”) จ ำนวน ไม่เกิน 65,000,000 
หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 7 หุน้สำมญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 หน่วยใหปั้ดทิง้) ซึ่งสำมำรถจัดสรรได้
จ ำนวน 64,877,441 หนว่ย โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้

เสนอขำยใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีมีรำยช่ือปรำกฎในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ ในวนัปิดสมดุทะเบียน (Record date) ในวนัที่  
26 กรกฎำคม 2561 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย 64,877,441 หนว่ย 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ 104,000,000 หุน้ รำคำ par 0.25 บำท 

รำคำใบส ำคญัแสดงสทิธิ 0.00 บำท (ศนูยบ์ำท) 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 16 เดือน  

นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 7 สงิหำคม 2561 

สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญ ได้  1.50 หุ้น  (โด ยอัต รำก ำรใช้สิ ท ธิ อ ำจ
เปลี่ยนแปลงไดใ้นกรณีที่มีกำรปรบัสิทธิ) กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้ 

รำคำใชส้ทิธิ  รำคำหุ้นละ 2.40 บำท (ยกเวน้กรณีกำรปรบัรำคำใช้
สทิธิ) 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใชส้ิทธิครัง้แรกไดใ้นวนัที่ 
28 มิถนุำยน 2562 และครัง้สดุทำ้ยจะก ำหนดวนัใชส้ทิธิ
ตรงกับวันหมดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยจะ
สำมำรถใช้สิทธิไดต้ลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 
จะตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 
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ขอ้จ ำกดักำรโอน ไมม่ี 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

นำยทะเบียน บรษัิท ศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำนวนหนว่ยที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ไมม่ี  

เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) หมดอำยุใน
วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 

 

หมำยเหต ุ: เม่ือวนัที่ 6 ธันวำคม 2562 ซึง่เป็นก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั รุน่ที่ 3 (NCL-W3) มีผูม้ำ
ใชส้ิทธิจ  ำนวน 85 หน่วย เหลือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญ  รุ่นที่ 3 (NCL-W3) ที่หมดอำยุกำรใชส้ิทธิจ  ำนวน 64,877,356 หน่วย    
บริษัทฯ มีหุน้สำมญัจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพคงเหลือ 103,999,873 หุน้ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนตอ่ไป 

 

หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ (NCL-W3) หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและไดร้บั
ผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้หมือนหุน้สำมญัเดิมที่ออกและเรยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ของบรษัิทฯ ทกุประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์
ไดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ของบรษัิทฯ 

 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัทนุส ำรองตำ่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึง่กำร
จ่ำยเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น ควำม
เหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เห็นสมควรหรอืเหมำะสม ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้  

 
ส ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั

ภำษีเงินไดใ้นแตล่ะปี อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุและควำมเหมำะสมอื่นๆ และอำจจ่ำยเงินปัน
ผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้ครำวได ้

 
ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบริษัทซึง่พิจำรณำเรือ่งกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งน ำเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ ยกเวน้ กรณี

กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล คณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจอนมุตัใิหด้  ำเนินกำรได ้เมื่อเห็นวำ่   บรษัิทฯ มีก ำไรสมควรพอที่จะ
จ่ำยโดยไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ แลว้รำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป  

 
ทัง้นีใ้นปี 2562 นี ้ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0067 บำท ใหก้บั

ผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 454,152,121 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,042,819.21 บำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของก ำไรสทุธิหลงั
จดัสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทฯ ท่ีก ำหนดใหบ้รษัิทฯ 
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จ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทัง้นีเ้งินปัน
ผลดงักลำ่วจะถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด โดยก ำหนดใหว้นัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       57 

8. โครงสร้างการจดัการ 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย  5 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
และ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำรของบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษำ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงอยูใ่นกรอบของจรยิธรรมธุรกิจ และค ำนงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ำย อีกทัง้จดัให้
มีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือ 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562) ดังนี ้
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทมีจ ำนวน 8 คน ดงันี ้ 
       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง 

1. พล.อ. พอพล           มณีรนิทร ์1 กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

กรรมกำรอิสระ 26 เมษำยน 2560* 
12 พฤศจิกำยน 2560** 

2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

กรรมกำรอิสระ 4 กมุภำพนัธ ์2556 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

กรรมกำรอิสระ 
 
 

15 พฤษภำคม 2558 

4. นำงสำว 
ชญัญำพทัธ ์

วิพฒันำ 2 
นนัทกลุ 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

กรรมกำรอิสระ 1 มีนำคม 2562 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรที่มีอ  ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ ์2556 

6. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรที่มีอ  ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ ์2556 

7. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรที่มีอ  ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ ์2556 

8.  นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรที่มีอ  ำนำจลงนำม 

13 สิงหำคม 2557 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษัิท และเลขำนกุำรบรษัิท1 
หมำยเหต ุ:  * วนัที่รบัต  ำแหน่งเป็นกรรมกำร  ** วนัที่รบัต  ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร 
                   1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแตง่ตัง้ พลเอกพอพล มณีรนิทร ์เป็นประธำนกรรมกำร
บรษัิท แทน นำยกร ทพัพะรงัสี ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 9 ตลุำคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป 

         2  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้นำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล เป็น
กรรมกำรบรษัิท แทน นำงนำร ีบญุธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป          



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       60 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรท่ีมีอ  ำนำจลงนำมผกูผนับรษัิท ไดแ้ก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ นำยวญัเทนนัท ์เตชะมรกต นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม 
และนำงสำวพรทิพย ์แซล่ิม้   กรรมกำรสองในสีค่นลงลำยมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติหนำ้ที่
รบัผิดชอบในกำรสอบทำนคณุภำพและควำมนำ่เช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคมุภำยใน ตลอดจนกระบวนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ1, 2 กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผูมี้ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
         2 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่  27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล                               
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ แทน นำงนำร ีบญุธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน  7  คน ดงันี ้
             ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเนิด ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 1 กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

4. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

5. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

6. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

7. นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
หมำยเหตุ  1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล                    
เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2562 
เป็นตน้ไป 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ ำนวน  4  คน ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

4. นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
หมำยเหตุ  1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล                    
เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 
2562 เป็นตน้ไป 

8.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี1 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีจ ำนวน  3  คน ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรก ำกบัดกิูจกำรที่ด ี

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
หมำยเหต ุ 1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2563 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จ  ำนวน 3 คน 
โดยเป็นกรรมกำรอิสระทัง้หมด 

8.6 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร มีจ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ย   
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำรบรหิำร 

4. นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำรบรหิำร 

โดยมนีำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก  ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
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รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2562 มีดังนี ้
 จ านวนที่ร่วมประชุม / จ านวนประชุมทัง้หมด 

ช่ือ    - สกุล คณะกรรมกำร
บรษัิท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

1. นำยกร            ทพัพะรงัสี 1 5/6 - - - - 
2. นำยพอพล มณีรนิทร ์ 5/6 4/4 4/5 2/2 - 
3. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด 6/6 4/4 5/5 2/2 - 
4. นำงจิตรมณี    สวุรรณพลู 6/6 4/4 5/5 2/2 - 
5. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกุ2 5/6 3/4 4/5 1/2 - 
6. นำยกิตติ        พวัถำวรสกลุ 5/6 - 5/5 - 8/8 
7. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต 6/6 - 5/5 - 8/8 
8. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม 5/6 - 4/5 2/2 8/8 
9. นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ 6/6 - 5/5 - 8/8 
หมำยเหต ุ 1 นำยกร ทพัพะรงัสี ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 9 ตลุำคม 2562 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป 

           2  นำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล ไดร้ับกำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 และมีผลตัง้แต่วนัที่                   
1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป          

8.7 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผูบ้รหิำรของบรษัิท มีจ ำนวน 5 คน ดงันี ้
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

2. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยใหบ้รกิำรบรหิำรและ 
จดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร (FF) 

3. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี-กำรเงินและธุรกำรบคุคล  

4. นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยใหบ้รกิำรขนสง่และ 
กระจำยสินคำ้ระหวำ่งประเทศ (NVOCC) 

5.  Mr.Marc   Cheng Chee Ooi ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยสำยงำนพฒันำธุรกิจ 

8.8 เลขานุการบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติแตง่ตัง้นำงสำว
รุง่อรุณ บงกชกนก ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบรษัิท โดยคณุสมบตัิครบถว้นและเหมำะสมเป็นผูด้  ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบรษัิท ซึง่
มีควำมรอบรูแ้ละเขำ้ใจในธุรกิจของบรษัิท เขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ของเลขำนกุำรบริษัท มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นกฎหมำย กฎระเบียบ
ของส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเป็นผูม้ีควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี 
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โดยใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 และด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด   

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บรษัิทไดพ้จิำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม และสมเหตสุมผล 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ รวมถึงใหมี้ควำมสอดคลอ้งกับผลประกอบกำรของบริษัท และภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมสำมัญของผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันท่ี 26 เมษำยน 2562 ก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรต่อครัง้ โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง) 
ประธำนกรรมกำร 50,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  20,000 

    กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

    กรรมกำร 20,000 

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเท่ำนัน้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียงและ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 
ส าหรับงวดปี  2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้ 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ค่าบ าเหน็จ 2 รวม 

1. นำยกร ทพัพะรงัส ี1 300,000 - - 300,000 
2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด 120,000 80,000 78,750 278,750 
3. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 120,000 40,000 78,750 238,750 
4. พล.อ.พอพล มณีรินทร ์ 100,000 40,000 78,750 218,750 
5. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 100,000 30,000 78,750 208,750 
6. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ 100,000 - 78,750 178,750 
7. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต 120,000 - 78,750 198,750 
8. นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม 100,000 - 78,750 178,750 
9.นำงสำวพรทิพย ์       แซ่ลิม้ 120,000 - 78,750 198,750 

    รวม  1,180,000 190,000 630,000 2,000,000 

  หมำยเหต ุ : 1 นำยกร ทพัพะรงัสี ไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรทัง้ในกำรประชมุกรรมกำรบรษัิทและประชมุผูถ้ือหุน้ 

      2 ค่ำบ  ำเหน็จกรรมกำรค ำนวณจำกค่ำตอบแทนส่วนที่เหลือจำกเบีย้ประชมุทัง้ปีแลว้ ทัง้นีต้อ้งไม่เกินกว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่     

        ไดร้บักำรอนมุตัิ 

       

ชื่อ – นามสกุล 
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 8.9.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  ผูบ้ริหำรของบริษัทไดร้บัคำ่ตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนสั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในปี 
2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท และ ผูบ้ริหำรของบริษัท สี่รำยแรกต่อจำก
กรรมกำรบรษัิท ในปี 2562 บรษัิทไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนรวมทัง้สิน้  20.36 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี) 

คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 

-  เงินเดือน โบนสั  
- คำ่ตอบแทนอ่ืน ๆ เชน่ คำ่ประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ, คำ่เบีย้ประชมุ, เงินชดเชย
ตำมกฎหมำย และคำ่คอมมิชชั่น เป็นตน้ 

 

15.47 

4.89 

คำ่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมมี่ 

  
 8.9.3  ค่าตอบแทนอื่น  

  - ไมม่ี – 

8.10 บุคคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีพนกังำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 154 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ำย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 67.24 ลำ้นบำท ซึง่ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั คำ่คอมมิชชั่น คำ่ประกนัสงัคม และ
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดยสำมำรถแบง่รำยละเอียดตำมฝ่ำยดงันี  ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
แผนกใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร(FF) 71 
แผนกใหบ้รกิำรขนสง่และกระจำยสินคำ้ระหวำ่งประเทศ(NVOCC) 32 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอ่ืน ๆ 51 

รวม 154 
  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2556 กบั บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกสกิรไทย 
จ ำกดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับรษัิทในระยะยำว 
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ค่าตอบแทนอืน่  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพท่ีบรษัิทจ่ำยใหก้บัพนกังำนของบรษัิทแลว้ 
บรษัิทยงัมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเตมิใหก้บัพนกังำนของบรษัิทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิกำรดำ้นกำรชว่ยเหลอื 

- สวสัดิกำรดำ้นเครือ่งแบบพนกังำน 

- สวสัดิกำรคำ่พำหนะ / คำ่ที่พกั / คำ่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิกำรดำ้นกิจกรรม 

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 

- สวสัดิกำรดำ้นกำรลำ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีพนกังำนทัง้สิน้ 148 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีพนกังำนทัง้สิน้ 145 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีพนกังำนทัง้สิน้ 154 คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี –  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถ  ทกัษะ ทศันคติ 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  รองรบักำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยบริษัทไดจ้ัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงำนตำมควำมรบัผิดชอบของพนกังำนแต่คน  ซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อกำรพฒันำงำนโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2562 บริษัทไดม้ีผูบ้ริหำรและพนกังำน รว่มอบรมกบัหน่วยงำน
ภำยนอกทัง้สิน้ 36 หวัขอ้ และไดจ้ดัใหม้ีกำรอบรมภำยในทัง้สิน้ 6 หวัขอ้ ดงันี ้
 
หลกัสตูรอบรม-สมัมนำภำยนอก มีดงันี ้
ส ำหรบัผูบ้รหิำร 
1. หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 5 
2. หลกัสตูรอบรม Chief Transformation Officer: CTO Course     
3. หลกัสตูรประกำศนียบตัรโลจิสติกส ์ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบักลำง รุน่ท่ี 12 (LQSP PLUS 2019) 
4. หวัขอ้สญัญำเช่ำตอ่งบกำรเงินและอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
5. หลกัสตูรเจำะประเด็นปัญหำ กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
6. หลกัสตูรประเด็นปัญหำ กำรบนัทกึบญัชี ฉ.ท่ี16 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์
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7. หวัขอ้กำรเสรมิสรำ้งประสทิธิภำพในกำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่งฝ่ำยกฎหมำยภำยในบรษัิท (In-house lawyer) และที่
ปรกึษำกฎมำยภำยนอก (Law firm) ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

8. หวัขอ้กำรทบทวนกำรก ำกบัดแูลของงบกำรเงินภำยในไตรมำส 
ส ำหรบัพนกังำน 
1. หลกัสตูรกำรใชง้ำนระบบ Issuer Portal ในฟังกช์นังำนใหม ่Documentary Request 
2. หลกัสตูรติวเขม้ใหเ้ต็มรอ้ย เพื่อ AGM Checklist 2562 
3. หวัขอ้ CS&IR Networking "กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจดัประชมุ AGM ปี 2562 ส ำหรบับรษัิทจดทะเบียนเขำ้ใหม"่ 
4. หลกัสตูรกำรปรบัปรุงระบบกำรจดัท ำรำยงำนกำรกระจำยกำรถือหุน้ (รำยงำน Free Float) 
5. หลกัสตูรเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรประเมินควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2562 รุน่ที่ 5 (Beginner ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยเขำ้รว่ม

กำรประเมินควำมยั่งยืนของตลำดหลกัทรพัยฯ์) 
6. หัวข้อสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ควำมยั่งยืนฯ 

(UNGPs) 
7. หลกัสตูรกำรเสริมสรำ้งประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยกฎหมำยภำยในบริษัท ( In-house lawyer) 

และที่ปรกึษำกฎหมำยภำยนอก (Law firm) 
8. หลกัสตูรกำรรำยงำนขอ้มลูกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก 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. หลกัสตูรกำรใชร้ะบบ SET Link –รอบที ่7 
12. หลกัสตูรโครงกำร Smart Disclosure Program (SDP) 
13. หลกัสตูรกำรใชร้ะบบ SETPortal 
14. หลกัสตูร IT Future for Capital Market 1/2562 “Integration Evolution : วิวฒันำกำรผสำนตอ่ยอด"   
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. หลกัสตูรประเด็นปัญหำ กำรบนัทกึบญัชี ฉบบัที1่6 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์
19. หวัขอ้เตรยีมควำมพรอ้มในกำรปิดบญัชีช่วงสิน้ปี 
20. หลกัสตูรสรุปประเด็นควำมผิดพลำดที่ส  ำคญัส ำหรบัผูท้  ำบญัชี  
21. หวัขอ้ควำมแตกตำ่งชั่วครำว ที่ใชบ้นัทกึบญัชีภำษีเงินไดร้อตดั (TAS12)  รวมถึง update มำตรฐำนบญัชี PAEs และ 

NPAEs 
22. หวัขอ้รบัมือกฎหมำย Transfer pricing 
23. หวัขอ้สญัญำเช่ำตอ่งบกำรเงินและอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
24. หวัขอ้เจำะกฎหมำย Transfer Pricing 2562 
25. หวัขอ้Update กฎหมำยภำษีอำกร 2562 พรอ้มประเด็นกำรตรวจสอบภำษียอ้นหลงั 
26. หลกัสตูรกำรวำงแผนภำษีส ำหรบันิติบคุคล 
27. หลกัสตูรสรุปควำมเขำ้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ทัง้หมด รุน่ท่ี 8/62 
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หลกัสตูรอบรมภำยในมีดงันี ้ 
1. หลกัสตูรกำรพฒันำควำมคิดสรำ้งสรรคก์บักำรสรำ้งนวตักรรม 
2. หวัขอ้กำรใชง้ำน Microsoft Office 365  
3. หวัขอ้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Good Governance) 
4. หวัขอ้Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัตลำดหลกัทรพัย ์
5. หวัขอ้กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น  
6. หวัขอ้กำรพฒันำชมุชนและกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม 
 

สรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมพนกังำนประจ ำปี 2562 
 

ระดับ จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน 

ผูบ้รหิำร 60 

พนกังำน 20 

 
ทัง้นีส้  ำหรบัหลกัสตูรกำรอบรมภำยนอก บรษัิทไดส้นบัสนนุใหพ้นกังำนและผูบ้รหิำร เขำ้รว่มอบรมหลกัสตูรที่เหมำะสมและ

เป็นประโยชนต์อ่กำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำนที่จดัขึน้โดยสถำบนัต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทกุ
ท่ำนไดม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจพืน้ฐำนเก่ียวกับองคก์ร นโยบำย ภำพรวมขององคก์ร เพื่อรบัทรำบและปฏิบตัิอย่ำงถูกตอ้งร่วมกั น 
รวมถึง กำรพฒันำดำ้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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9. การก ากบัดแูลกจิการ 

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

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก ำหนดใหม้ีนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูผ้ลกัดนัและก ำกบัให้
เกิดกำรน ำไปใชป้ฏิบตัิในกระบวนกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน ไดป้ฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั และ
ยึดถือปฏิบตัิตัง้แต่ปี 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 รวมถึงนโยบำยและขอ้พงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ ใหค้ลอบคมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สทิธิของผูถื้อหุน้  
2. กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 
3. กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ดงันัน้กรรมกำรบรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนยึด
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และ พนกังำนทกุคน จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมมุง่มั่น ทุม่เท และรบัผิดชอบอยำ่งเต็ม
ควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและยึดมั่นในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจของบรษัิท มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

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

3) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ 
และ ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 
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4) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนั พรอ้มทัง้ดแูลสอดสอ่ง ควบคุม และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ยุติธรรม 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

6) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำระบบบญัชี
และรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งและเช่ือถือได ้

7) ปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม สง่เสริมและปลูกจิตส ำนึกใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ
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 รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และน ำไปสู่กำร

พฒันำอยำ่งยั่งยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัท 
รวมถึงบริษัทย่อยยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน โดยเพิ่มเติมเรื่องกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำรฝ่ำฝืน หรือ
กำรไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจง้เบำะแส ใหข้อ้มลู และมำตรกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมต่อ ผูใ้หข้อ้มลู ผูร้ำยงำน ผู้
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนขอ้มลูดงักลำ่ว  

จริยธรรมธุรกจิ 

 บริษัทส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิงำนและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อย่ำง
โปรง่ใส ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมกฎหมำย ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม จึงไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ใหเ้ป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำนทุกคนใน
องคก์ร และปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอยำ่งตอ่เนื่อง โดยไดม้ีกำรเผยแพร ่“นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อใหบ้คุคลภำยนอกไดร้บัทรำบ และ มีกำรอบรม 
และสือ่สำรภำยในองคก์ร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำนของบรษัิท รบัทรำบเพื่อน ำไปปฏิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

หมวดที ่1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุน้  
โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยท ำหนำ้ที่ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรม 
รวมถึงสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือตำ่งประเทศ 
ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยย่อย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนั ไดแ้ก่  กำรซือ้ขำยหรอืกำรโอนหุน้  กำรมีสว่นแบ่งในก ำไร

http://www.nclthailand.com/
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ของบริษัท  กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ  กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่ อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
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 นบัตัง้แต่วนัที่สิน้รอบบญัชีของบริษัท
และหำกมีควำมจ ำเป็นเรง่ดว่นที่จะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผู้
ถือหุน้ซึง่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถเรยีกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

2) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท
ลว่งหนำ้ โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอได้อย่ำงนอ้ย 30 วนั บริษัทไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรือ่ง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
เสนอตำมหลกัเกณฑด์งักลำ่วไดต้ัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกำยน – 28 ธนัวำคม 2561 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำกฎวำ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

3)  จัดท ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน พรอ้มทั้ง
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มลูส ำคญัและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ พรอ้มควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และระบวุิธีกำรมอบฉนัทะใหช้ดัเจน 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
หนงัสอืพิมพฉ์บบัภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วนั ติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 3 วนั นอกจำกนี ้บรษัิทก ำหนดใหเ้ผยแพร่
หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุบนเว็บไซต ์โดยที่ฉบบั
ภำษำไทย เผยแพรล่ว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และฉบบัภำษำองักฤษ เผยแพรล่ว่งหน้ำก่อนวนั
ประชมุเป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้รบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเพื่อเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ 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 โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวนัประชุมลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
ดำวโหลดขอ้มูลวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อย่ำง
เพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปเอกสำรจรงิจำกบรษัิท  

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

7) หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระหรือบคุคล    
ใด ๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจดัส่งไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม  ผูร้บั
มอบฉนัทะที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ย่อมมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุและลงมติเช่นเดียวกนักบัผูถื้อหุน้ทกุประกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้
ท ำกำรเสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระในหนงัสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อเป็นทำงเลือกของผูถื้อหุน้ใหม้ีโอกำสเลือก
มอบฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึง่อีกดว้ย 

8) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประชุม 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 ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกภำยนอก 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
รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหนง่ โดยพิจำรณำจำกผูป้ระกอบกำรท่ีมีประเภทธุรกิจ 
ขนำดธุรกิจ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยไดเ้ปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยที่มีมลูคำ่ตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกลเ้คียงกนับรษัิทฯ ซึง่ไดเ้สนอคำ่ตอบแทนในรูปของคำ่
เบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเป็นประจ ำทกุปี ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ 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 ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุทัง้สิน้ 8 คน โดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ 
ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขำ้รว่มประชมุอยำ่งครบถว้น เพื่อตอบขอ้ซกัถำมในประเด็นตำ่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไดจ้ดัท ำหนงัสอื
เชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ทัง้ฉบบัภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษมอบให ้บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุน้ของบรษัิทเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบริษัทหลงัวนัประชุมภำยใน 14 วนั ส ำหรบักำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำระเบียบ
วำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร บริษัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรโดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน – 28
ธนัวำคม 2561 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำกฏวำ่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด ทัง้นีใ้นกำรลงทะเบียน
เขำ้ประชุม บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีเจำ้หนำ้ที่ และ ระบบคอมพิวเตอรท์ี่เพียงพอและ
เหมำะสม มีกำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมดว้ยระบบบำรโ์คด้ พรอ้มทัง้จดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทัง้ที่มำดว้ยตนเอง และไดร้บักำรมอบฉนัทะ 

  

http://www.nclthailand.com/
http://www.nclthailand.com/
http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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หมวดที ่2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้รหิำ ร  
ผูถื้อหุน้คนไทย ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้วำ่คณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำรไดด้แูลใหก้ำรใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

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

2) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือ
ละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัเจำ้หนำ้ที่ตอ้นรบัและใหข้อ้มลูในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่ม
ประชมุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้บรษัิทใชร้ะบบบำรโ์ค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรวดเรว็และ
ไดม้ีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย  นอกจำกนีบ้ริษัทไดจ้ัดให้
สถำนที่จัดกำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรบักับจ ำนวนผูถื้อหุน้ และก ำหนดสถำนที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีกำร
คมนำคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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3) ในกำรประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระท่ีก ำหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั และด ำเนินกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุและไม่เพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุโดยทีท่ี่ไม่ได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสศกึษำขอ้มลูประกอบระเบียบวำระอยำ่งเพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้
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 พรอ้มทัง้แจง้ใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ  

ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท  และนโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ไดพ้ิจำรณำทบทวนนโยบำยดงักล่ำว และไดม้ีมติ
อนมุตัิใหใ้ชเ้ป็นฉบบัปัจจบุนั ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บรษัิทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและแจง้แนวทำงดงักลำ่วให้
ทกุคนในบรษัิทถือปฏิบตัิ 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 และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อ
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 ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 
ชั่วโมงภำยหลงัจำกที่ขอ้มลูภำยในของบริษัท ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ี ยวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำร
กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษัิท  
โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทณัฑ ์
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 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       76 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย  ์(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
เทียบเท่ำผูจ้ัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) ตอ้งรำยงำนเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิทอยำ่งนอ้ย 
1 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรซือ้ขำยตอ่เลขำนกุำรบรษัิทเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลกักำรท่ีวำ่กำรตดัสนิใจใด ๆ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท เท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน  ์โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกับรำยกำรที่พิจำรณำ  ตอ้งแจ้งใหบ้ริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธห์รอืกำรมีสว่นไดเ้สยีของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และตอ้งไมเ่ขำ้รว่มกำรพิจำรณำตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัใิน
ธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทรำบถึงควำมสมัพนัธ ์หรอืรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับ
บริษัท ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนัน้ ใหม้ีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกับต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และดแูลใหม้ี
กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  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
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี 
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5. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนบรษัิทตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบับรษัิท และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท ซึง่ถือเป็นเรือ่ง
ส ำคญัที่ตอ้งยดึถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษัิทเป็นท่ีนำ่เช่ือถือและไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยและจดัให้
มีกำรเผยแพรข่อ้มลูเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบตัิดว้ย 

หมวดที ่3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่ง คู่คำ้ พนกังำน หรือ
เจำ้หนีต้่ำง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้สิ่งแวดลอ้ม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสิทธิ
ดงักลำ่วไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั จึงไดก้ ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตลอดจนค ำนึงถึงชมุชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ตอ่ตำ้นกำรทุจรติและกำรคอรร์ปัชนั ไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพตอ่สทิธิมนษุยชน 
และจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเหลำ่นัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

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

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจำ้ของและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้ อนัจะน ำไปสู่

ควำมเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืน 
3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบรษัิทใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อยำ่งตอ่เนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม 
4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรอือำจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ 
5. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ ์ตำมกฎหมำยและประกำศที่

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 รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถมำรว่มประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำร่ วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       78 

11. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยำ่งรอบคอบ ดว้ยควำมมีเหตมุีผลและเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งครบถว้น 
12. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรกัษำทรพัยส์ินของตนเอง ขจัดกำรแสวงหำ

ผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมั่นของลกูคำ้เป็นกญุแจส ำคญั อนัน ำไปสูค่วำมส ำเร็จของบริษัทอยำ่งยั่งยืน 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

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

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นตอ่กำรตดัสินใจอย่ำงไม่ปิดบงั
หรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

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

4. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไมส่จุรติจำกลกูคำ้ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำแนว

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 
6. จดัใหม้ีช่องทำงกำรสือ่สำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนต่อบรษัิท และ ค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใสอ่ยำ่งเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

บรษัิทจะปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้อยำ่งไมเ่อำรดัเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้  โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
ต่อคู่คำ้ ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงตำมสญัญำที่ท ำรว่มกนัอย่ำงเครง่ครดั เพื่อพฒันำควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สองฝ่ำย 

2. มีเกณฑใ์นกำรคัดเลือกลูกคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว 
อนำมยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้บนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพ
ซึง่กนัและกนั 

3. รกัษำควำมลบัหรอืขอ้มลูทำงสำรสนเทศของคูค่ำ้ ไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
4. สรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นควำมรู ้รว่มกนัพฒันำและเพิ่มคณุคำ่ใหแ้ก่สินคำ้และบรกิำร 

เพื่อกำรเจรญิเติบโตรว่มกนั  
5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจำกบัคูค่ำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ 

เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 
6. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทจุริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิตอ่เจำ้หนีท้กุกลุม่อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัอยำ่งเครง่ครดั 
3. บรหิำรงำนเพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี 
4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและตรงเวลำ 
5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้ีบแจง้เจำ้หนีท้รำบเป็นกำรล่วงหนำ้เพื่อร่วมกันหำแนว

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อพนักงาน 

บริษัทถือวำ่พนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแหง่ควำมส ำเรจ็ของบริษัท และเช่ือวำ่พนกังำนทกุคนมีสว่นรว่ม
ในกำรเติบโตของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย ์และสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือ
สง่ผำ่นขอ้มลูหรอืควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั  
3. สง่เสริมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตัิ  ไม่กีดกนัดว้ยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุ

ควำมพิกำร หรอืสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรูเ้พื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรอยำ่งทั่วถึง 

สรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจริญกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบริษัท และรบัฟังขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 
6. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกับพนกังำนในทุกดำ้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบำย สภำพ

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

7. ก ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสมัพนัธ์ใหค้วำมรู ้เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรต่อตำ้ น     
คอรร์ปัชนั กบัพนกังำนทกุคนทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 

8. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตัิงำน 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 เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั  

11. สง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมกดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
12. จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ รวมทัง้จดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงหลกั

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายและแนวปฏิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 บรษัิทฯ มีนโยบำยไมใ่หค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

 ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่ใหเ้ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทยอ่ย คณะกรรมกำรบรษัิทได้
มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไวใ้นระเบียบอ ำนำจอนมุตัิ
และด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อกนัภำยใตส้ิทธิมนษุยชน เคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสำกล เป็นจริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบคุคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นสว่นตวั กำรมีสิทธิอนัชอบธรรมตำมกฎหมำยและ
สทิธิมนษุยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย กำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรควรมีควำมเป็นกลำงและปฏิบตัิต่อทกุคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรอื เชือ้ชำติ  

โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกันถือ
เป็นสว่นหนึง่ของวินยัในกำรท ำงำน ซึง่ตอ้งค ำนงึถึงศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย ์เสรภีำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล ไมก่ระท ำกำร
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ขอ้งเก่ียวกับหน่วยงำนหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ตระหนกัและเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้เพื่อก ำกบักำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม กำรใชง้ำน และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

1. ขอบเขต นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดซึง่บริษัทเก็บรวบรวมมำเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเสนอ
สินคำ้และบริกำรของบริษัทใหแ้ก่บคุคลใด ๆ ทัง้นี ้ในนโยบำยฉบบันี ้“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั
บคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

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  ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรอื ประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

3. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ได้
ระบไุวใ้นนโยบำยฉบบันี ้ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมกฎหมำย 

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

5. กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทฯจะไม่ขำยหรือเผยแพร่ขอ้มูลสว่นบคุคลของพนกังำนใหแ้ก่บคุคลที่สำม หรือ
องคก์รอื่นใด กำรเปิดเผยขอ้มลูจะเกิดขึน้ต่อเมื่อบคุคลนัน้ ๆ เป็นผูร้อ้งขอและใหค้วำมยินยอมใหบ้รษัิทฯด ำเนินกำร 
หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมที่กฎหมำยอนญุำต หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด อำทิกำรเปิดเผยขอ้มลู
ตำมค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่รฐัซึง่กฎหมำยไดใ้หอ้  ำนำจไว ้ตำมค ำสั่งศำล หรอืตำมหมำยศำล 

กรณีที่บริษัทฯมีกำรพฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบงำนของบริษัทฯใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ บริษัทฯจะท ำ
ควำมตกลงไวก้บับคุคลที่สำมเพื่อใหด้  ำเนินงำน ซึง่บคุคลที่สำมนัน้จะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ไวเ้ป็นควำมลบัเช่นเดียวกนั 

6. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำตรำบเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนนโยบำยฉบบันีห้รอืเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เมื่อบรษัิทพิจำรณำเห็น
ว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลแลว้ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหมำะสมเพื่อลบ หรือท ำลำยขอ้มลูสว่น
บคุคลอยำ่งปลอดภยั 

7. กำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล บคุคลอำจขอเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง เพื่อแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัท โดยจัดท ำค ำขอเป็นลำยลกัษณ์อักษรส่งมำยัง www.nclthailand.com และเพื่อ
ป้องกนักำรครอบครองขอ้มูลสว่นบุคคลอย่ำงผิดกฎหมำยหรือกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยบคุคลที่สำม 
บริษัทจะสอบถำมเพื่อยืนยนัตวัตนของบคุคลก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอนัน้ ๆ ได ้ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้
กลบัทกุค ำขอภำยในระยะเวลำอนัสมควร อยำ่งไรก็ตำม ในบำงสถำนกำรณ ์บรษัิทอำจปฏิเสธค ำขอนัน้ เช่น กรณีที่
ขอ้มูลดงักล่ำวมีกำรอำ้งถึงบุคคลอื่นหรือไม่สำมำรถเปิดเผยได ้เนื่องดว้ยเหตผุลทำงดำ้นกฎหมำยหรือดำ้นควำม
ปลอดภยั 

http://www.nclthailand.com/
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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” 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิดงันี ้

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

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

3. บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ และลขิสทิธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบำยใหพ้นกังำนใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอรต์ำมท่ีบริษัท ก ำหนดและติดตัง้ให ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหำ้มมิใหท้ ำ
กำรติดตั้งหรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยฝ่ำย
สำรสนเทศมีหนำ้ที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรือ่งดงักลำ่ว  

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

1. บรษัิทจดัใหม้ีกำรจำ้งงำนท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษัิทอยำ่งเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน ควำมเหมำะสม 

ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนแตล่ะคน 

4. บริษัทจดัใหม้ีสวสัดิกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี ชุดฟอรม์พนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครำ้ยแรง เงินช่วยเหลือพนกังำนดำ้นตำ่ง ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       83 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทก ำหนดช่วงทำงใหพ้นักงำนเขำ้แจ้งเรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินัยและกฎหมำยได ้โดยสำมำรถส่งเป็น
จดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืสง่ผำ่นทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำก
กำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผู้
รอ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

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

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนทกุ
คน 

2. ปฏิบตัิติตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  ในดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ของประเทศที่บรษัิท
เขำ้ไปท ำธุรกิจ  

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

ตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 
5. พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 
6. พนกังำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มของ

บรษัิทใหด้ีขึน้ได ้ 
7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในดำ้นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส ำนึกของ

พนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้ 
8. ส่งเสริมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับสุขอนำมยั ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบตัิตำม

มำตรกำรปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 
9. ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบั จะตอ้งท ำตนใหเ้ป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 

 

 

 

mailto:kitti@nclthailand.com
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โดยในปี 2562 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงสว่น 

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 วนั 

ไมห่ยดุงำน 

154 - - - - - - - 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่ว่มในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทกุระดบัอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
3. ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิท 
4. สง่เสรมิกำรอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. รว่มมือกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน 
6. ใหก้ำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน ์
7. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบัชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อส่ิงแวดล้อม 

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

2. สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนกึใหพ้นกังำนทกุระดบั เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยั่งยืน 

3. สง่เสรมิใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบ ำบัดและฟ้ื นฟู กำร

ทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยืน 
5. มีกำรคดัเลอืกคูค่ำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 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 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั โดยไดก้ ำหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน” โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทำงที่มิ

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
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผูม้ีอ  ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว ้โดยบริษัท
ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรอืกำรเลกิจำ้ง  
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 ทั้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นตน้ไป 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

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

 บรษัิทมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปรง่ใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้น
กำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท โดยบรษัิทตระหนกัและยดึมั่นในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยดึถือและปฏิบตัิตำม 

หมวดที ่4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้รำยงำนทำงกำรเงินและขอ้มลูทั่วไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมถึงขอ้มูลที่ส  ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้
ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัททัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยภำยหลงัจำก
บริษัทไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ และไดเ้สนอขำยหุน้ในครัง้นี ้บริษัทจะท ำกำรเผยแพรข่อ้มลูสำรสนเทศของบรษัิท
ตอ่ผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษัิท 

จัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส ำหรบังบกำรเงินของบรษัิทนัน้ จะถกูจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีกำรเลอืกใชน้โยบำยบญัชีที่
เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชีมีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอที่จะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมี
สำระส ำคญั โดยมีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรระหวำ่งกนั และประเมินและสอบ
ทำนระบบควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุครัง้ 
และไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะส ำหรบังำนดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท ำหนำ้ที่ในกำรติดตอ่และใหข้อ้มลูต่ำง ๆ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และ
ตรงตอ่ควำมเป็นจรงิแก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเครำะห ์และหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing)                                                     
และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บรษัิทมุง่มั่นท่ีรกัษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส  ำหรบัผู้
มีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ดงั ท่ีระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนีข้ึน้เพื่อเป็นกลไก และ
ใหส้ทิธิแก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยนัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรบักำรสือ่สำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิท
ทำงไปรษณีย์หรืออีเมล ์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำม
กระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแส ที่เก่ียวขอ้งกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
ควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยบริษัทจะรกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำก
รำยงำนดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบรษัิท 

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  
- กำรฉอ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสยีหำยหรอืเสยีประโยชน ์
- กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรอืกำรช่วยเหลอื

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยมั่นใจวำ่ขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั
และพนักงำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสุจริตขอ้มูลกำรเปิดเผยตวัของ
พนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อยำ่งไรก็ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถงึ
ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

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 บรษัิทจะเปิดเผยเฉพำะขอ้มลู
ที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

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

 
 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรรบัเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินกำรสง่ใหค้ณะกรรมกำรชุด
ย่อยหรือกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย         
ไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่สง่ถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่จะถกูจดัสง่ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท ์

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

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

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
- 

ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีพนกังำนหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีรำยใด แจง้ขอ้มลูผำ่นช่องทำงกำรรอ้งเรยีนกบัคณะกรรมกำรบรษัิท อยำ่งไรก็ตำม 
บรษัิทจะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยไดร้บัทรำบช่องทำงกำรรอ้งเรยีนเพิม่มำกขึน้ 

หมวดที ่5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และ
มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ ์และภำพรวมขององคก์ร มีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำแผนงำน และ งบประมำณประจ ำปี ของบริษัทฯ โดย
มอบหมำยใหฝ่้ำยบริหำรเป็นผูน้  ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิดเห็นและอภิปรำยรว่มกบัฝ่ำยบริหำร เพื่อใหเ้กิด
ควำมเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงก ำกับดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ ดแูลใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

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

ซึ่งมีหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
เพื่อใหด้  ำเนินไปอยำ่งถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมใหม้ีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ ยดึมั่นในคณุธรรม
และควำมซื่อสตัย ์โดยไมจ่ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรอืคณุสมบตัิเฉพำะดำ้นอื่น 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 ำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรบัทรำบ 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 ์ วิพฒันำนนัทกลุ  

และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท 2 คน ไดแ้ก่  

1.นำยพงศพ์นัธ ์คงก ำเนิด  2.นำงจิตรมณี สวุรรณพลู  

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพร ะรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยเพื่อแบง่เบำภำระกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 
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นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรบริษัทตะหนกัดีถึงประโยชนค์วำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหนึง่
ในกำรเพิ่มประสทิธิภำพในกำรตดัสนิใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 

 ทัง้นีค้วำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกัดเฉพำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึง อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณใ์น
วิชำชีพ ทกัษะและควำมรู ้ดงันัน้ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถ
และใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกซึง่ไดค้  ำนงึถึงผลประโยชนข์องควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

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 ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงแทจ้ริงเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษัท โดย
ควำมเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  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  

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

     ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหนำ้ที่ในฐำนะเป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประธำนกรรมกำรบริษัทรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษัิท 
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บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรบรษัิทปฏิบตัิตำมขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจและทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ของตน และตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุดว้ยควำมซื่อสตัย์
สจุริต และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย เป็นหมำยกำร
ด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบรษัิท และก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย เปำ้หมำย 
แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัทฯ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทมหำชน จ ำกัดและกฎระเบียบของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมีกำรจดัประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 6 ครัง้ 
เพื่อสำมำรถติดตำมกำรดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอยำ่งนอ้ยปี
ละ 4 ครัง้ และโดยเลขำนุกำรบริษัทไดจ้ัดท ำปฏิทินกำรประชุมประจ 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 และเฉลี่ยรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมดที่จดัในรอบปี 
ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดักำรใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท งบกำรเงิน
รวมของบรษัิทและบริษัทยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รองรบัทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรบัและถือปฏิบตัิอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจัดท ำและดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ 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 โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยไดใ้ช้แนวทำงกำรประเมินที่เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน ำมำปรบัปรุงเพื่อให้
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท โดยกำรประเมินแบง่ตำมหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
5) ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บรษัิทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำร เขำ้รว่มอบรม สมัมนำ หลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 
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
มอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูป้ระสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมตำ่ง ๆ  เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
มำพฒันำบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                       93 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทที่เขำ้อบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบับทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรทัง้หมด 8 คนโดยผ่ำนกำร
อบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรอื Directors Accreditation Program (DAP) ซึง่หลกัสตูรดงักลำ่วจดั
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 

ทัง้นีใ้นปี 2562 มีกรรมกำรเขำ้รว่มอบรมเพื่อพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรในกำรบรหิำรงำนใหม้ี
ประสทิธิภำพดงันี ้

พล.อ.พอพล มณีรนิทร ์/ ประธำนกรรมกำรบรษัิท ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

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

นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพฒันำนนัทกลุ / กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

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

นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม กรรมกำร / ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี – กำรเงิน / ธุรกำรบคุคล ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

-  หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส  ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 5/2562 จดัโดยจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (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 ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

-  หลกัสตูร ประเด็นปัญหำกำรบนัทกึบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบนัทกึบญัชี ฉบบัท่ี 16 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์

   จดัโดยบรษัิท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

-  หลกัสตูรกำรเสรมิสรำ้งประสทิธิภำพในกำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่งฝ่ำยกฎหมำยภำยในบรษัิท  

    (In-house lawyer) และที่ปรกึษำกฎมำยภำยนอก (Law firm) จดัโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-  เรือ่งทบทวนกำรก ำกบัดแูลของงบกำรเงินภำยในไตรมำส จดัโดยสมำคมจดทะเบียนไทย 

นำยวญัเทนนัท ์เตชะมรกต กรรมกำร / ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำร 

-  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 คนจะตอ้งเขำ้รว่มอบรมเพื่อพฒันำ 
เพิ่มพนู ควำมรูค้วำมเขำ้ใจและบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม ่โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบริษัทเป็น
ผูด้  ำเนินกำรจัดเตรียมขอ้มูลบริษัท รำยงำนประจ ำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ โครงสรำ้งองคก์ร คู่มือกรรมกำรและ
ก ำหนดกำรประชุม และขอ้มลูทมี่จ ำเป็นอื่น ๆ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินกำรดำ้นตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมกำรใหม่รบัทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท 
เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำร 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง  

 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 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

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

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเรื่องกำรรำยงำนกำรมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อควำม
โปรง่ใสและปอ้งกนัปัญหำที่อำจก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งันี ้

-  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร รวมถึงบคุคลในครอบครวัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท จะตอ้งจัดท ำและจดัสง่
รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีใหก้บับรษัิท โดยที่กรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละคนจะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียนบัตัง้แตว่นัที่เขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ 
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-  คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม  ของทกุปี 

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

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยี 

การควบคุมภายใน 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับรหิำรและระดบัปฏิบตัิกำร 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
ปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทท่ีปรกึษำดงักลำ่ว 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 6 ชุด ไดแ้ก่  คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ 
คณะกรรมกำรบรหิำร 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษัิทมีจ ำนวน 8 คน ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พล.อ. พอพล           มณีรนิทร ์1 ประธำนกรรมกำรบรษัิท / กรรมกำรอิสระ 

2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

3. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

4. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 2 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

6. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 

 7. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำร 

8. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำร 

9.  นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษัิท และเลขำนกุำรบรษัิท1 
หมำยเหต ุ:  1 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 
2  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 มีมติแต่งตัง้นำงสำวชญัญำพทัธ ์วิพฒันำนันทกุล 
เป็นกรรมกำรบริษัท แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 
2562 เป็นตน้ไป          

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 มีกำรก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
มีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมำย ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรกรรมกำรบริษัทฉบับปรับปรุงครั้งที่  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 ำกลยทุธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทกุไตรมำสจะด ำเนินกำร
ติดตำมผลงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท 
โดยเฉพำะในสว่นของเปำ้หมำยทำงกำรเงินและแผนงำนตำ่ง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธท์ี่วำงไว ้
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3. ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยต่ำง 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

จดักำรของฝ่ำยบรหิำร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดใ้หไ้ว  ้
8. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้พิจำรณำทบทวน

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

ประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 
10. พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนที่ตอ้งน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีวำระหลกัในกำร

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

คำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นสว่นที่ตอ้งขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ 
- เรือ่งอื่น ๆ 

11. รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทัง้ตรวจสอบ
บญัชี และที่ปรกึษำฝ่ำยตำ่ง ๆ ของบรษัิท และมีหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

12. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผูบ้ริหำร และคณะอนกุรรมกำรอื่นใดตำม
ควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษัิท ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์

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

14. มีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีกำรจดัใหม้ีรำยงำน
ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียหรือผูล้งทนุทั่วไปอย่ำง
ถกูตอ้ง ทนักำรณแ์ละเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

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

16. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  อนุมัติก ำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และมีระบบจัดกำรที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ก ำกับดูแลใหบ้ริษัทมีกระบวนกำรที่มี
ประสทิธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

17. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ด ำเนินกำรใหอ้ยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคับของบริษัท
ดงักลำ่ว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบรษัิทมีหรอือำจมีผลประโยชน ์หรอือำจมีสว่นไดส้ว่นเสีย 
หรอืเป็นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ตำมควำมหมำยของประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง กรรมกำรบรษัิทคนนัน้ จะไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิ
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

18. กำรมอบอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือ
มอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง) อำจมีสว่นไดเ้สยี หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำย
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิไว ้ซึง่เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

19. เวน้แตอ่ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้จะกระท ำไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้เรือ่งที่
กรรมกำรมีสว่นไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ใหก้รรมกำรซึง่มีสว่น
ไดเ้สยี หรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 
- เรือ่งที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
- กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีสว่นไดเ้สยีและอยูใ่นขำ่ยที่กฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

20. เรือ่งตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของกรรมกำร
ที่เขำ้รว่มประชมุ และจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 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 ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญัติของกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรือ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลำ่วขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้เรือ่งใดที่กรรมกำรมีสว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย กรรมกำรซึง่มี
สว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู1 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ1, 2 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผูมี้ควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
2 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้นำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพัฒนำนันทกุล                               
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวันที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 
มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ไดม้ีมติก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 ไดม้ี
มติอนมุตัิกฎบตัรกรรมกำรตรวจสอบฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้
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1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูต้รวจสอบ
บัญชีภำยนอกและผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่กฎหมำย ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(Internal 
Audit) รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำน
ตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้ง บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
และพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่ว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะคน 
- ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฏบตัร (charter)  
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน

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

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน 7 คน ดงันี ้ 

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 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 ์วิพฒันำ
นันทกุล เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทน นำงนำรี บุญธีรวร ที่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 18 มกรำคม 2562 โดยมีผล
ตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงที่สำมำรถ
ยอมรบัได ้

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
และติดตำมกำรน ำไปปฏิบตัิ รวมทัง้กำรสอบทำนประสทิธิผลของกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรจดักำรควำมเสีย่งมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดถู้กน ำไป
ปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละขอ้มูลเก่ียวกับ
ควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรอือำจมีผลกระทบตอ่บรษัิท 

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

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  

4. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน   

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

การสรรหา 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 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. ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
5. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบเพื่อ

พิจำรณำอนมุตัิ 
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การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก 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. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดยฝ่ำยบริหำร 
และหน่วยงำนต่ำง ๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มลูและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ใหบ้รรลุ
ตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำย 

9.2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี1 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีจ ำนวน 3 คน ประกอบดว้ย   

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี/ กรรมกำรอิสระ 

2. นำงจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี / กรรมกำรอิสระ  

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 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 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

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

1. ก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกำรด ำเนินงำนและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษัิทก ำหนด  

2. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมสง่เสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
รกัษำมำตรฐำนและพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี พรอ้มทัง้สรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีใหเ้ป็นวฒันธรรม
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องคก์ร โดยใชก้ำรสื่อควำมหมำยไปยงักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

3. ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์

4. ดแูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก 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 โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของ
สำกล ปฏิบตัิและขอ้เสนอแนะของสถำบนั ก ำกบัฯ หรอืหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

9. ทบทวนจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นปัจจุบัน เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกับแนว
ปฏิบตัิของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรทกุชดุและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 
11. ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

 

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร มีจ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ย   

       ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

 2. นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต กรรมกำร 

3. นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม กรรมกำร 

4.  นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กรรมกำร 

โดยมีนำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2557 ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรมี
อ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของ
บริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัิและ/หรอืใหค้วำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทตำมนโยบำยที่
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คณะกรรมกำรก ำหนด ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 ไดม้ีมติอนมุตัิกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบรหิำร ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 โดยมีขอบเขต 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 รวมทัง้ควบคมุใหม้ีกำรถือปฏิบตัิ

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 และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ เพื่อ

กำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบรษัิทใหไ้ว  ้

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ืออ ำนำจอนมุตัิ 

8. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิของแต่ละฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมตัิ ค  ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ   

ของบรษัิทท่ีเกินอ ำนำจสั่งกำรของฝ่ำยงำนนัน้ 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 หรือกฎหมำยที่เ ก่ียวขอ้ง
ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรคำ้ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ไดก้ ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรมี
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ รวมถึง กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยป์ระกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ 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 และดำ้นกำรปฏิบตัิงำนอื่น 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. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท รวมทัง้มีอ  ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว 

10. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรของ
บรษัิทไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรนัน้ 
จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูร้บั
มอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร สำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ 
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(ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีสว่นไดเ้สยี หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรอือำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิท ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

 อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 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 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1  การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของบุคคลที่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคับ 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้รงคุณวุฒิ                
มีประสบกำรณก์ำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่น ๆ ประกอบกนั เพื่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้ง พิจำรณำ
จำกทกัษะจ ำเป็นที่ยงัขำดอยูป่ระกอบกบัทิศทำงกลยทุธข์องบริษัทที่จะด 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  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร 
หรอืที่ปรกึษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

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

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
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
มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงแทจ้ริง เช่นไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท ไม่มีควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนั
อำจมีอิทธิพลตอ่กำรใชด้ลุพินิจและปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งเป็นอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี โดยหมนุเวียนกนัออกตำมวำระ 
ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจไดร้บักำรพิจำรณำเสนอช่ือต่อที่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได ้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  

9.3.2  การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี   อื่น ๆ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้และเสนอต่อผูถื้อหุน้ และเพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนกำรคดัเลือกผูท้รงคุณวฒุิจำกควำมเช่ียวชำญ วิสยัทศัน ์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 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

- 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
นัน้ใหจ้ับสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เ ป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหนง่อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหนง่อีกได ้

4) นอกจำกกำรพน้ต ำแหนง่ตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้ต ำแหนง่เมื่อ 

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

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

5) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถึงบรษัิท 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นร่วมในกำรเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้มำ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมกำรเขำ้มำเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหนง่ 

9.3.3  การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/
หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ทัง้นีก้รรมกำรตรวจสอบ อย่ำงนอ้ย 1 
คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูด้ำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 

9.3.4  การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำหนดและวำงกลยทุธใ์นกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยงัมีหนำ้ที่ในกำรพฒันำและทบทวนระบบกำร
จัดกำรและบริหำรควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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9.3.5  การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

9.3.6  การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูเ้สนอกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยเลอืกตัง้จำกคณะกรรมกำร
อิสระ จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนด
นโยบำยและวำงหลกัเกณฑใ์นกำรเสรมิสรำ้งใหบ้รษัิทมีแบบแผนและมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีอย่ำงเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยมีควำมโปรง่ใส น่ำเช่ือถือ และตรวจสอบได ้สรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย และใหก้รรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรที่ดี โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9.3.7  การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูเ้สนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร และ/หรือ 
ผูบ้รหิำรจ ำนวนหนึง่ตำมที่เห็นสมควร และใหก้รรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้กรรมกำรบรหิำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 

9.3.8  การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบรษัิท พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และไดจ้ดัท ำ
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และ บรษัิทรว่มอื่น ๆ เพื่อใชใ้นกำรกบัดูแลบรษัิทดงักลำ่ว 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 บริษัทร่วมอื่น ๆ ใหป้ฏิบตัิ ตำมระเบียบและ
กฎเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ  นอกจำกนี ้
ตวัแทนจะตอ้งดแูลใหบ้ริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน
หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผย
ขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญัใหถู้กตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูและกำรบนัทึกบญัชีของบริษัทดงักลำ่วใหบ้ริษัทฯ
สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดดว้ย 

นโยบายการลงทุนและก ากบัดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
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 

และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุเรือ่งหลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในกำรไดม้ำซึง่จ ำหนำ่ยไป
ซึง่ทรพัยส์นิ พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกบัดแูลบรษัิทที่เขำ้ไปลงทนุดว้ยกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯเขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษัทของบริษัทยอ่ย
และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเขำ้ไปร่วมลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นบุคคลซึ่ง
ปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ/หรือ บรษัิทรว่มที่บรษัิทเขำ้ไปรว่มลงทนุ โดยตวัแทนของ
บริษัทจะตอ้งก ำกบัดแูลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทรว่มดงักลำ่ว ให้ปฎิบตัิตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ/หรอื บรษัิทรว่มนัน้ ๆ 

ทัง้นีเ้ริม่ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 
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9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชีตำมเกณฑก์ำรประเมินของบรษัิทไดแ้ก่ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 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 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free) 

-ไมม่ี- 

9.6 การปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอื่น ๆ  

-ไมม่ี- 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

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

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี : บรษัิทจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูตอ้งตำมกฏหมำยและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีควำมโปรง่ใส 
เปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัและตรวจสอบได ้โดยบรษัิทจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยค ำนงึถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึน้กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

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

3. กำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่น : บริษัทต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รเพื่อควำมโปรง่ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได ้รวมทัง้ใหค้วำมรว่มมือกบัองคก์รตำ่งๆ เพื่อกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ และสง่เสรมิให้
พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

4. สิทธิมนษุยชนและกำรปฎิบตัิตอ่พนกังำน : บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยจะปฏิบตัิตอ่
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรมดว้ยกำรจดัใหม้ีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน รวมถึง
สง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำบคุลำกรเพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมืออำชีพ บรษัิทจะสนบัสนนุกำรพฒันำ
ระบบกำรท ำงำนและสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรท ำประโยชนก์บัสงัคมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  

5.ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค : บริษัทจะพัฒนำกำรใหบ้ริกำรที่ไม่ก่อใหเ้กิดอันตรำยต่อผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม โดยรกัษำคณุภำพใหต้รงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของผูบ้ริโภคภำยใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม และจะให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจรงิ พรอ้มทัง้รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ไมน่ ำไปใช้
เพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

6. สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัย : บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกระบวนกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสงัคม  : บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นกำรพัฒนำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสรำ้งเศรษฐกิจและควำมเขม้แข็งใหก้บัชมุชนเพื่อนบำ้น และสงัคมไทย  

8. กำรพฒันำและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  :  บริษัทจะสนบัสนนุกำรสรำ้งสรรคแ์ละ
สง่เสริมกำรมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Co-Creation) ในกำรพฒันำนวตักรรมที่สรำ้งควำมสมดลุระหว่ำงมลูค่ำและ
คณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัควำมเจรญิเติบโตของธุรกิจอยำ่งยั่งยืน  
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำแผนงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยไว ้

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

การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำโดยตลอด อนัไดแ้ก่ สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 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
แนวทำงปฏิบตัิครอบคลมุทกุดำ้น เช่นกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ป ฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย (Whistleblower Policy) พรอ้มทัง้จดัใหม้ีช่องทำงเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บัผูต้อ้งกำรใหข้อ้มลูอีกดว้ย  
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บรษัิทใหค้วำมเคำรพสทิธิมนษุยชนทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร 
โดยปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้และผูท้ี่ตอ้งท ำกำรติดตอ่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบัองคก์รโดยไมค่  ำนงึถึงเชือ้ชำติ ศำสนำ หรอืปัจจยัอื่นใด
ที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอย่ำงเครง่ครดั สว่นภำยในองคก์รนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมสญัญำ
ว่ำจำ้งแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึง่ควำมแตกแยกและไมเ่สมอ
ภำค โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำนเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและ
แนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน โดยถือวำ่ขอ้ปฏิบตัิในคูม่ือ
จริยธรรมเป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรือ่ง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัพนกังำนทกุคนรบัทรำบเมื่อไดเ้ขำ้รว่มงำนกบับรษัิทฯ  
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ในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1. บริษัทฯ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนในทุกระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรบัฟังปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำร

ท ำงำนและกำรอยูร่ว่มกนั โดยสำมำรถรำยงำนไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิำร ในกรณีที่พนกังำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้    
2. บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรรอ้งทกุของพนกังำนอย่ำงชดัเจน โดยบริษัทฯจะหำทำงยตุิโดยเรว็

และเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำใหอ้ยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 
3. บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่ใจ และ 

ควำมจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนกังำน ในปรบัปรุงและพฒันำ และ กำ้วไปขำ้งหนำ้ดว้ยกนั ทัง้นีห้ำกพนกังำนมีขอ้
สงสยั หรือ ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผูบ้ริหำรที่เก่ียวขอ้ง จะน ำมำพิจำรณำและสื่อสำรใหก้บัพนกังำนทรำบ
อยำ่งรวดเรว็   

4. บริษัทไดส้ง่เสริมพนกังำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถโดยมีกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขัน้ต ่ำใน
แต่ละปีส ำหรบัพนกังำนในสว่นงำนต่ำง ๆ เพื่อใหอ้งคก์รเขม้แข็งและไม่หยดุกำรพฒันำ และเพื่อเพิ่มศกัยภำพของ
พนกังำน เช่น ควำมรูเ้ก่ียวกำรดำ้นบริกำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำรต่อตำ้น
คอรร์ปัชนั  เป็นตน้ 

5. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแสของกำรปฏิบตัิงำนที่ไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ของบรษัิท เสนอแนะหรอืรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบักำรท ำงำน รวมถึงกำรมีกำรปอ้งกันพนกังำนไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้หรอื
ไดร้บัโทษจำกกำรรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดูแลครอบคลมุใหถ้ึงทุกฝ่ำย 
และเกิดควำมยั่งยืนในองคก์ร สำมำรถแจ้งเบำะแสกำรท ำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตัิกำรแจง้เบำะแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

นโยบายและแนวทางปฏิบตักิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 

บรษัิทมุง่มั่นท่ีรกัษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีส  ำหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ดงั ที่ระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนี ้
ขึน้เพื่อเป็นกลไก และใหส้ทิธิแก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยนัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจงึก ำหนดชอ่งทำงส ำหรบักำร
สือ่สำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิททำงไปรษณียห์รอือีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูและค ำแนะน ำตำ่ง ๆ เพื่อสั่งกำร
ใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแส ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำม
ถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำร
และพนกังำน โดยบริษัทจะรกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำกรำยงำนดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง
จำกบรษัิท 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  
- กำรฉอ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
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- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสยีหำยหรอืเสยีประโยชน ์
- กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรอืกำรช่วยเหลอื

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไมไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติขอ้มลูกำร
เปิดเผยตวัของพนกังำนจะถูกเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมเีจตนำไมสุ่จรติตอ่ผูถ้กู
รอ้งเรยีน บรษัิทจะถือวำ่กำรรอ้งเรยีนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้กีำรด ำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  

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

ช่องทางการร้องเรียน  

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

 
 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรับเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัทและด ำ เนินกำรส่งให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือกรรมกำรที่เก่ียวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

 
6. บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำร

พิจำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่พนกังำน เช่น เงินเดือน โบนสัประจ ำปี อตัรำกำรปรบัเงินเดือน กำรเลือ่นต ำแหนง่ ตอ้ง
สอดคลอ้งรบักบัผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนในแต่ละปี และค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษัท  นอกจำกนีย้งัมี
สวสัดิกำรใหแ้ก่พนกังำน ไดแ้ก่กำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี และกำรจดั
สภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะอนำมยั และกำรท ำประกันอุบัติเหตุใหก้ับพนักงำนขับรถขนส่ง 
พนกังำนรบัสง่เอกสำร และ/หรอื ผูท้ี่มีควำมเสีย่งที่จะเกิดอบุตัิเหตใุนกำรท ำงำน เพื่อใหม้ั่นใจวำ่เมื่อประสบอบุตัิเหตุ
ที่ไมค่ำดฝัน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในควำมรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในห่วงโซธุ่รกิจ ไดแ้ก่ ผู้
ถือหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และไดป้ระกำศใชคู้่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ โดยมีแนวปฏิบตัิตำมหลกัควำมรบัผิดชอบตอ่ลกูคำ้ดงัตอ่ไปนี ้
- กำรสง่มอบสนิคำ้และใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมที่ไดต้กลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขำ่วสำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหท้รำบเก่ียวกบัธุรกิจและบรกิำรของบรษัิทฯ 

โดยไมก่ำรกลำ่วเกินควำมเป็นจรงิ เป็นเหตใุหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบรกิำรนัน้ ๆ  
- ติดตอ่กบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีไวว้ำงใจไดข้องลกูคำ้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนกำรที่ให้

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

กรกฎำคม 2556 เพื่อเนน้ย ำ้ใหพ้นกังำนจะตอ้งมีกำรก ำหนดรำคำสินคำ้และบริกำรที่เหมำะสมแก่ลกูคำ้อย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยน ำเสนอทำงเลอืกดำ้นโลจิสติกสท์ี่ดีที่สดุและเหมำะสมที่สดุแก่ลกูคำ้แตล่ะรำย พรอ้มทัง้สรำ้งเครอืขำ่ย
พนัธมิตรทำงกำรคำ้ที่มีประสทิธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อรว่มเติบโตอยำ่งยั่งยืนไปพรอ้มกบัลกูคำ้และคูค่ำ้ของบรษัิท 
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การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน : บรษัิทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั โดยได้
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันไวใ้นคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำย
เก่ียวกบักำรรบั  กำรใหข้องขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุริตและกำรใหส้ินบน” โดย
ประกำศใหพ้นกังำนในบรษัิทไดร้บัทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2556  
ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บริษัทไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์เขำ้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั โดยไดก้ ำหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน” โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทำงที่มิ

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
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

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

 ทั้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษัท
รบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นตน้ไป 

 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
  

 บรษัิทไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเ์พื่อเขำ้รว่มโครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิ  ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนำรมณต์่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้ีกำรเกิดกำรทจุริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท หรือจำกกำรปฏิบตัิงำนในองคก์ร  เมื่อ
วนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  
 บรษัิทมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปรง่ใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้น
กำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนัและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท โดยบรษัิทตระหนกัและยดึมั่นในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ในทุกรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยดึถือและปฏิบตัิตำม 

 

10.3 กิจกรรมเพือ่ประโยชนต่์อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

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

- บรษัิทฯ ได ้สง่เสรมิและสนบัสนนุดำ้นกำรศกึษำ ซึง่ถือวำ่เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ หำกรำกฐำนดี มั่นคงและ
แข็งแรงก็จะน ำพำไปสูก่ำรพฒันำประเทศชำติในอนำคต 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 
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ภำพก่อนปรบัปรุง 

 

                  

ภำพหลงัปรบัปรุง 
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บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกอลฟ์กำรกุศล ในโอกำสครบรอบ 20 ปี ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)                          
เมื่อวนัที่ 11 ธันวำคม 2562 ณ สนำมอลัไพน ์กอลฟ์ แอนดส์ปอต คลบั โดยรำยไดห้ลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยจะน ำไปบรจิำคเพื่อสำธำรณะ
กศุล 

 

 

และเมื่อวนัท่ี 16 ตลุำคม 2562 ไดร้ว่มกิจกรรมแขง่ขนักอลฟ์กำรกศุล ณ สนำมยนูิแลนด ์กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีค่ลบั อ ำเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม มีวตัถปุระสงคเ์พื่อมอบทนุกำรศกึษำ ใหก้บันกัศกึษำมหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม ตลอดจนใชใ้นกำรจดักิจกรรม 
ของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกิจกำรมหำวิทยำลยั  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทตอ่ระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่
สอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีกำรใชท้รพัยำกรตำ่ง ๆ ของ
บริษัทอย่ำงคุม้ค่ำ สมประโยชน ์รวมถึงมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  กฎหมำย และขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำม
มีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐำน
ควำมเป็นธรรมดำ้นผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในทกุฝ่ำย 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 ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ โดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรในดำ้นต่ำง ๆ                  
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม, 2) กำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยง, 3) กำรควบคุมกำร
ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสรุปภำพรวม
ไดด้งันี ้

11.2 องคก์รและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จำกกำรพิจำรณำขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรประกอบกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรจัดกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอแลว้  ไม่มี
ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั โดยผูบ้รหิำรไดส้นบัสนนุใหพ้นกังำนในองคก์รตระหนกัถึงควำมส ำคญัใน
กำรควบคุมภำยใน และจัดใหม้ีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรใหร้ะบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยบรษัิทมีกำรก ำหนดหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอยำ่งชดัเจน รวมทัง้ไดก้ ำหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระดบัอ ำนำจกำรบรหิำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  
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11.3 การประเมนิและการบริหารความเส่ียง 

 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 ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตคอรปัชั่น 
ตอ่เนื่องทกุปี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
และ คู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใตห้ัวขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกับกำรรบั  กำรใหข้องขวัญและสิ่งตอบแทน” และ 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหส้ินบน” โดยประกำศใหพ้นกังำนในบริษัทไดร้บัทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560 บรษัิทไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์เขำ้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

11.4 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

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

11.5 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

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

 บรษัิทมีกระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในองคก์ร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์นโยบำย และวิธีปฏิบตัิงำน 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 ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรแจง้เบำแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

11.6 ระบบการตดิตามและประเมินผล 

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

11.7 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทใน
กรณีทีม่ีความเหน็ต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญช ี

- ไมม่ี- 
 

11.8 หน่วยงานก ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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 เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เพียงพอกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณใ์นดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำ
เป็นระยะเวลำ 20 ปี และผูป้ฏิบตัิงำนหลกัไดเ้คยผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำง
ระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่สดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวขอ้งใด ๆ   กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอ
ขอ้แนะน ำใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่ำงอิสระอีกดว้ย โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant 
unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทผูต้รวจสอบดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกยำ้ยผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือกและ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผูต้รวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้แก่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรวำ่จำ้งรวมถึงกำรเจรจำตอ่รอง
ในคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

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

12.1 สรุปลักษณะความสัมพนัธร์ะหวา่งกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

1  คณุกิตติ พวัถำวรสกลุ - เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ในบรษัิท โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 29.97  ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 113.54 ลำ้นบำท  

2  คณุป่ินรกั ประสิทธิศิรกิลุ - เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ และเป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิทฯ สดัสว่นรอ้ยละ 6.82 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 113.54 ลำ้นบำท 

3  คณุวรำภรณ ์กิตตยิำนรุกัษ ์ - เป็นมำรดำของคณุป่ินรกั ประสิทธิศิรกิลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ  

4  บรษัิท เกรซ แอนด ์แกลมเมอร ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
(“G&M”) 

- G&M เป็นบรษัิทที่คณุป่ินรกั ประสิทธิศิรกิลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้รวมในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน 5 ลำ้นบำท 

- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ตัถกรรม  
5  บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั - เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 44.44 ของทุนจดทะเบียน 

40,000,000 บำท ตอ่มำวนัที่ 1 มีนำคม 2561 บรษัิทฯ ไดซ้ือ้หุน้เพ่ิมท ำใหก้ลำยเป็นบรษัิทยอ่ย ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.80 ของทนุ
จดทะเบียน 40 ลำ้นบำท 

- บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครือ่งไตเทียม และจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบั
ใชใ้นหน่วยไตเทียม 

6  บรษัิท เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ  ำกดั - เป็นบรษัิทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ เป็นกรรมกำร และมีบรษัิท คิดน่ี ไทม ์จ ำกดั ถือหุน้รวมในสดัสว่นรอ้ยละ 74 ของทนุจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท  
- บรษัิท คิดน่ี ไทม ์จ ำกดั เป็นบรษัิทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ เป็นกรรมกำร และถือหุน้รวมในสดัสว่นรอ้ยละ 52 ของทนุจะทะเบียน 40 ลำ้นบำท 
- คณุคณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ เป็นพี่ชำยคณุป่ินรกั ประสิทธิศิรกิลุ ซึง่เป็นภรรยำของคณุ ของคณุกิตติ พวัถำวรสกลุ และ เป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิทฯ สดัสว่นรอ้ยละ 

1.69 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 113.54 ลำ้นบำท 
- บรษัิท เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส จ  ำกดั ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรรกัษำฟอกเลือดคนไขท้ี่เป็นโรคไตวำย 

7  บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั - เป็นบรษัิทรว่ม ของบรษัิทฯ ซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 20 กนัยำยน 2560 โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 
บำท  

8  Zim Intergrated Shipping Service Ltd. - เป็นผูถื้อหุน้รว่ม ในบรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
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 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

9  PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA - เป็นบรษัิทยอ่ย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคมุโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท โดยกำรท ำสญัญำเงินใหกู้แ้ปลง
สภำพ จ ำนวนเงิน 60,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ เม่ือวนัที่ 16 กรกฎำคม 2561 และท ำสญัญำ Business cooperation agreement  เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้
ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ และบรหิำรงำนทัง้โดยตรงและทำงออ้ม และตกลงแบง่ก ำไรใหบ้รษัิทในสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิส  ำหรบัปี 

12.2 สรุปรายการระหว่างกันปี 2561 และ ปี 2562 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562  
คณุวรำภรณ ์กิตตยิำนรุกัษ ์ เ ป็นมำรดำของคุณป่ินรัก 

ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำ
ของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล 
โดยคุณป่ินรักษ์เป็นผู้ถือหุน้
ของบริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 
6.82 ของทนุจดทะเบียนและ
ช ำระแลว้ของบรษัิท 

คำ่เชำ่คลงัเก็บเอกสำร 
 

 

0.095 0.095 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสำรที่เก่ียวข้องจ ำนวนมำกซึ่งบริษัทตอ้งเก็บรักษำ
เอกสำรดงักลำ่วเป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 5  ปี  
บริษัทจึงมีควำมจ ำตอ้งหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดังกล่ำว โดยบริษัทไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำร
พำณิชย ์3 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 59-61 ซอยเจริญนคร 24  มีพืน้ที่ใชส้อยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำร ทัง้นี ้บรษัิทไดมี้กำรท ำสญัญำเชำ่อำคำรดงักลำ่วมำตัง้แตปี่ 2551 โดย
สญัญำฉบบัปัจจบุนัเริ่มตัง้แต ่1 สิงหำคม 2562  ถึง 31 กรกฎำคม 2565 อตัรำค่ำเช่ำเทำ่กับ 90,000 
บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 18.38  บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภำษีหัก ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชยล์ักษณะเดียวกันในบริเวณใกลเ้คียงพบว่ำมีอัตรำค่ำเช่ำอยู่ในช่วง
ประมำณ 190,000-360,000 บำทตอ่ปี หรอื 25.00-69.44 บำทตอ่ตำรำงเมตรตอ่เดือน 
นอกจำกนี ้ในกำรเชำ่อำคำรดงักลำ่ว บรษัิทยงัมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นส  ำนกังำนชั่วครำวในกรณีเกิด
สถำนกำรณฉ์กุเฉินอีกดว้ย  
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562  
คณุป่ินรกั ประสิทธิศิรกิลุ เป็นภรรยำของคุณกิตติ พัว

ถำวรสกลุ และเป็นผูถื้อหุน้ใน
บริษัทฯ สัดส่วนรอ้ยละ 6.82 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 113.54 ลำ้นบำท 

คำ่เชำ่ 1.20 1.20 เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ค่ำเช่ำเกิดจำกบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตอ้งกำรที่ดิน เพื่อใชต้ั้ง
โรงงำนในกำรผลิตน ำ้ยำฟอกไต โดยบริษัทไดท้  ำสัญญำเช่ำที่ดิน เนือ้ที่ประมำณ 1 ไร่ 3 งำน 60 
ตำรำงวำ ตัง้อยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบำงม่วง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงม่วง อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวดั
นนทบุรี 11140 โดยสญัญำ เริ่มตัง้แต่ 1 เมษำยน 2560  ถึง 31 มีนำคม 2563 โดยมีอตัรำค่ำเชำ่ในปี
แรกเทำ่กบั 930,000 บำท ตอ่ปี ปีที่สองและปีที่สำม อตัรำคำ่เชำ่เทำ่กบั 1,200,00,000 บำทตอ่ปี หรอื
เท่ำกับ 101.97  บำท และ 131.58 บำท ต่อตำรำงวำต่อเดือน ตำมล ำดบั (ไม่รวมภำษีหกั ณ ที่จ่ำย) 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับที่ดินที่พฒันำแลว้ ลกัษณะเดียวกันในบริเวณใกลเ้คียงพบวำ่มีอตัรำค่ำเช่ำอยู่
ในช่วงประมำณ 1,094,400-1,276,800 บำทต่อปี หรือ 120.00-140.00 บำทต่อตำรำงวำต่อเดือน 
โดยในปี 2561 และ 2562 มีคำ่เชำ่เทำ่กบั 1.20 ลำ้นบำท  

บรษัิท เกรซ แอนด ์แกลม
เมอร ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
(“G&M”) 

เป็นบริษัทที่คุณป่ินรัก ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็น
กรรมกำรและผูถื้อหุน้ โดยถือ
หุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน      
5 ลำ้นบำท 
คุณป่ินรักเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในสดัสว่นรอ้ยละ 6.82 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ของบรษัิท 

คำ่เชำ่ 
เช็คคำ้งจำ่ย 

0.60 
0.05 

0.60 
0.05 

เหตผุลและควำมจ ำเป็น 
ค่ำเช่ำเกิดจำกบริษัท บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ตอ้งกำรใชอ้ำคำรส ำนกังำน
และอำคำรโรงงำน เพื่อใชใ้นกำรผลิตน ำ้ยำฟอกไต โดยบริษัทไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำร ตัง้อยู่เลขที่ 
13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 มีพืน้ที่ใช้
สอยรวมประมำณ 1,478 ตร.ม. โดยสญัญำ เริ่มตัง้แต่ 1 เมษำยน 2560  ถึง 31 มีนำคม 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำในปีแรกเท่ำกับ 420,000 บำท ต่อปี ปีที่สองและปีที่สำม อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 600,000 
บำทต่อปี หรือเท่ำกับ 23.68  บำท และ 33.83 บำท ต่อตำรำงเมตรตอ่เดือน ตำมล ำดบั (ไม่รวมภำษี
หกั ณ ที่จ่ำย) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัอำคำร ลกัษณะเดียวกันในบริเวณใกลเ้คียงพบว่ำมีอตัรำคำ่เชำ่
อยู่ในช่วงประมำณ 800,000-1,000,000 บำทต่อปี หรือ 50.00-60.00 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
โดยในปี 2561 และ 2562 มีคำ่เชำ่เทำ่กบั 0.60 ลำ้นบำท และเช็คคำ้งจำ่ยเทำ่กบั 0.05 ลำ้นบำท 
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562  
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด 
จ ำกดั 

เดิมเป็นบรษัิทรว่ม ของบรษัิท
ฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ไทย เ ม่ือวันที่  8 สิ งหำคม 
2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นรอ้ยละ 44.44 ของทนุ
จ ด ท ะ เ บี ย น  40, 000, 000 
บำท ต่อมำวันที่  1 มีนำคม 
2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นเพิ่ม
ท ำให้กลำยเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 52.80 
ของทุนจดทะเบียน 40 ล้ำน
บำท 

รำยไดค้ำ่บรกิำร 
 

0.53 
 

- 
 

รำยไดค้ำ่บรกิำร เป็นรำยไดท้ี่เรยีกเก็บจำก บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดัในกำรใหบ้รกิำรขนสง่ใน
ประเทศ ในชว่งตน้ปี 2561 ก่อนที่จะเป็นบรษัิทยอ่ยของ NCL ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมี
กำรก ำหนดรำคำคำ่บรกิำรระหวำ่งกนัในรำคำตน้ทนุบวกอตัรำก ำไร  
โดยในปี 2561 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ในประเทศ เทำ่กบั 0.53  ลำ้นบำท  

บรษัิท เซเวน่เดย ์ไดอะลิซีส 
จ  ำกดั 

เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประ
สิทธิศิรกิลุ เป็นกรรมกำร และ
มีบริษัทคิดน่ีไทม ์จ  ำกัด ถือ
หุน้รวมในสัดส่วนรอ้ยละ 74 
ของทุนจดทะเบียน 5 ล้ำน
บำท  
บริษัทคิดน่ี ไทม ์จ  ำกัด เป็น
บริษัทที่คณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิ
รกิลุ เป็นกรรมกำร และถือหุน้
รวมในสดัสว่นรอ้ยละ 52 ของ
ทนุจะทะเบียน 40 ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 

24.66 
2.52 

19.04 
2.63 

รำยไดจ้ำกกำรขำย เป็นรำยไดท้ีบ่รษัิทยอ่ย เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั เรยีกเก็บจำก บรษัิท เซเวน่เดย ์
ไดอะลิซีส จ  ำกดั ในกำรขำยน ำ้ยำฟอกไตและอปุกรณท์ำงกำรแพทย ์ตำ่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบักำรฟอกไต 
ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำขำยระหวำ่งกนัในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก  
โดยในปี 2562 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรขำย เทำ่กบั 19.04  ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้เทำ่กบั 2.63 ลำ้น
บำท  
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562  
คณุคณุวิศิษฎ ์ประสิทธิศิรกิลุ 
เ ป็นพี่ ชำยคุณป่ินรัก  ประ
สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยำของ
คุณ ของคุณกิตติ พัวถำวร
สกุล  และ เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทฯ สัดส่วนรอ้ยละ 1.69 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 113.54 ลำ้นบำท 

Zim Intergrated Shipping 
Service Ltd. 

เป็นผูถื้อหุน้รว่ม ในบรษัิท ซิม 
(ไทยแลนด)์ จ  ำกดั โดยถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของทนุ
จ ด ท ะ เ บี ย น  10,000,000 
บำท 

รำยไดค้ำ่บรกิำร 
รำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำ 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำร 
ลกูหนีเ้งินทดรองจำ่ย 
ลกูหนีอ่ื้น 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 
 
 

0.03 
2.09 
8.45 
- 
- 
- 
 
 

- 
3.97 
9.15 
0.17 
3.87 
1.11 

 

รำยไดค้ำ่บรกิำร เป็นรำยไดท้ี่เรยีกเก็บจำก Zim Intergrated Shipping Service Ltd. ในกำรใหบ้รกิำร
ขนสง่ระหวำ่งประเทศ ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำคำ่บรกิำรระหวำ่งกนั
ในรำคำตน้ทนุบวกอตัรำก ำไร  
รำยไดค้ำ่บรกิำรที่ปรกึษำ เกิดจำกเม่ือวนัที่ 10 สิงหำคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มี
มติใหผู้บ้รหิำรเจรจำเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขเง่ือนไขบำงเง่ือนไขในสญัญำระหวำ่งผูถื้อหุน้กบั Zim 
Intergrated Shipping Service Ltd ในเรือ่งที่เก่ียวกบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยจะตอ้งไมน่อ้ยกวำ่
ผลประโยชนเ์ดิมที่ระบอุยูใ่นสญัญำเดมิ ทัง้นี ้บรษัิทฯตอ้งค ำนึงถึงประโยชนอ์นัสงูสดุของผูถื้อหุน้เป็น
หลกั โดยเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 กำรเจรจำดงักลำ่วสิน้สดุลง โดยบรษัิทฯไดท้  ำ Consultancy 
agreement เพิ่มเติมกบั Zim Intergrated Shipping Service Ltd. เพื่อใหบ้รกิำรที่ปรกึษำเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนขนสง่ในประเทศที่ ซึง่คำ่บรกิำรเป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำ  
ตน้ทนุบรกิำร เป็นตน้ทนุที่เกิดจำกำรกำรใชบ้รกิำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2562 บรษัิทมีรำยไดค้ำ่ทีป่รกึษำ เทำ่กบั 3.97  ลำ้นบำท ตน้ทนุบรกิำรเทำ่กบั 9.15 ลำ้นบำท  

PT.NCL INTER 
LOGISTIK INDONESIA 

- เป็นบรษัิทยอ่ย จดทะเบียน
ในประเทศอินโดนีเซีย ที่
ควบคมุโดย NCL Inter 

รำยไดค้ำ่บรกิำร 
ตน้ทนุบรกิำร 
 

5.19 
0.58 

 

- 
- 
 

รำยไดค้ำ่บรกิำร เป็นรำยไดท้ี่เรยีกเก็บจำก กลุม่บรษัิท NCL ในกำรใหบ้รกิำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 
ในชว่งเวลำก่อนที่จะเป็นบรษัิทยอ่ย ซึง่เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมีกำรก ำหนดรำคำ
คำ่บรกิำรระหวำ่งกนัในรำคำตน้ทนุบวกอตัรำก ำไร  
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บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   ปี 2561 ปี 2562  
Logistics (S) Pte.Ltd. ซึง่
เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท 
โดยกำรท ำสญัญำเงินใหกู้้
แปลงสภำพ จ ำนวนเงิน 
60,000 เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ เม่ือวนัที่ 16 
กรกฎำคม 2561 และท ำ
สญัญำ Business 
cooperation agreement  
เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้
ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจ 
และบรหิำรงำนทัง้โดยตรง
และทำงออ้ม และตกลงแบง่
ก ำไรใหบ้รษัิทในสดัสว่นรอ้ย
ละ 60 ของก ำไรสทุธิส  ำหรบั
ปี 

ตน้ทนุบรกิำร เป็นตน้ทนุที่เกิดจำกำรกำรใชบ้รกิำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ในรำคำเทียบเคียงกบั
บคุคลภำยนอก 
โดยในปี 2561 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ เทำ่กบั 5.19  ลำ้นบำท และตน้ทนุบรกิำร
เทำ่กบั 0.58 ลำ้นบำท  
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12.3 สรุปภาระค า้ประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทไดร้บัวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชยจ์ ำนวน 3 แหง่  เป็นวงเงินกูร้วมทัง้สิน้ 480 ลำ้น
บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีรวม 60 ลำ้นบำท  
- วงเงินตั๋วสญัญำใชเ้งิน รวม 300 ลำ้นบำท 
- วงเงินกำรแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศรวม 120 ลำ้นบำท  

ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค ำ้ประกนัโดยสทิธิเรยีกรอ้งในบญัชีเงินฝำกของบรษัิท, กำรจดจ ำนองทีด่ินและสิง่ปลกูสรำ้งของบรษัิท  

12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  

ในช่วงปี 2561 – 2562 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยแบ่งกำรท ำรำยกำร
ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่   

1. รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น รำยกำรรำยไดค้ำ่บรกิำร รำยไดค้ำ่ที่ปรกึษำ และตน้ทนุ
บรกิำรกบับรษัิท Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั และรำยไดจ้ำก
กำรขำยกบับริษัท เซเวน่เดย ์ไดอะลิซ ีส จ ำกดั  ซึ ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที ่มีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตสุมผล และไม่ท ำใหบ้ร ิษัทเสียประโยชนแ์ต่อย ่ำงใด  โดยบริษัทมีกำรก ำหนดรำคำที ่สำมำรถ
เปรียบเทียบไดก้บักำรท ำรำยกำรกบับคุคลอื่นที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรก ำหนดรำคำรำยไดค้่ำบริกำร
และกำรขำยสินคำ้ระหวำ่งกนัในรำคำตน้ทนุบวกอตัรำก ำไรและมีเงื่อนไขกำรคำ้ตำมปกติ สว่นรำยไดค้่ำที่
ปรกึษำเป็นรำคำที่เหมำะสมที่ก ำหนดตำมสญัญำ 

2. รำยกำรเช่ำทรพัยส์ิน ซึ่งไดแ้ก่ กำรเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งจำกญำติสนิทของคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ซึ่ง
เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใหญ่ กำรเช่ำที่ดิน อำคำรส ำนกังำนและอำคำรโรงงำนจำกภรรยำของคณุกิตติ พวั
ถำวรสกุล และจำกบริษัทที่ภรรยำเป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ ซึ่งรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมจ ำเป็น
และสมเหตสุมผล และไม่ท ำใหบ้ริษัทเสียประโยชนแ์ต่อย่ำงใด  

12.5 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรระหวำ่งกนัซึง่ไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สีย บริษัทจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็น เก่ียวกับควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ บรษัิทจะใหผู้เ้ช่ียวชำญอิสระหรอืผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำง
กนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อ
หุน้ตำมแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รือมีสว่นไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำร
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อนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว  นโยบำยของบริษัทในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรมี
ดงันี ้

- รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินคำ้ วตัถุดิบ เป็นตน้ โดยกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งมีเง่ือนไขกำรคำ้และรำคำที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ซึ่ง
เทียบเคียงไดก้บักำรท ำรำยกำรระหวำ่งบรษัิทและบคุคลทั่วไป หรอืกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับคุคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผูป้ระกอบกำรอื่นในธุรกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำม
จ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่งหรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  รวมถึงกำร
ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รำยกำรระหว่ำงกันอื่น ๆ ที่ส  ำคญั นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติขำ้งตน้ 
เช่น รำยกำรเช่ำทรพัยส์นิ หรอืรำยกำรเก่ียวกบักำรซือ้ขำยทรพัยส์นิ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงดำ้นกำรเงิน 
เป็นตน้ บรษัิทมีนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่งหรือ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลู
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  ำคัญของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
นโยบำยกำรใหกู้ย้ืมเงินเพื่อใหบ้คุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนน์ ำไปประกอบธุรกิจหรือด ำเนินงำน
แทนบรษัิท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั 

ประกำศ ค ำสั่งหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  ำคญัของบริษัท เพื่อใหก้ำรตดัสินใจเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักลำ่วไมก่่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผู้ถือหุน้ทกุรำย โดยบรษัิทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

12.6 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยังคงมีกำรท ำรำยกำรต่อไปในอนำคต ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งและพิธีกำร
ศลุกำกร รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑท์ำงกำรแพทยท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรฟอกเลอืดซึง่เป็นรำยกำรคำ้ปกติ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรขนสง่ในประเทศ รำยกำรเช่ำ พืน้ที่เก็บเอกสำร  เช่ำที่ดิน อำคำรส ำนกังำน
และอำคำรโรงงำน ซึ่งเกิดขึน้จำกควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวที่จะ
เกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมที่ไดก้ลำ่วไวข้ำ้งตน้ 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษัิทและงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยปี 2560 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5872 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีขอ้มูลและเหตุกำรณท์ี่เนน้ เก่ียวกับกำรแกไ้ขงบกำรเงินปี 2559 ของบริษัทฯ เก่ียวกับกำร
แสดงรำยกำรบญัชีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสงูไปจ ำนวน 20.4 ลำ้นบำท และบญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระ
ค ำ้ประกนัของบรษัิทฯต ่ำไปจ ำนวน 20.4 ลำ้นบำท ทัง้นี ้กำรปรบัปรุงรำยกำรดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทนุ
หรอื สว่นของผูถื้อหุน้ 

 รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษัิทและงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบริษัทยอ่ยปี 2561 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รบัรองทั่วไป  

 รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษัิทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบรษัิทยอ่ยปี 2562 ซึง่ตรวจสอบ
โดย นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 4807 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้
แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีขอ้มลูและเหตกุำรณท์ี่เนน้ เก่ียวกบั 

 กำรจ ำหนำ่ยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นรำยหนึ่งของบริษัทดังกล่ำว บริษัทฯจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งจ ำนวนในรำคำทุนโดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 
12,714,999 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บำท เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยหุน้และไดม้ีกำรโอนหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่วแลว้ ทัง้นี ้ใน
สญัญำซือ้ขำยหุน้ไดร้ะบใุหผู้ซ้ือ้จ่ำยช ำระคำ่หุน้เป็นเช็คลงวนัท่ีลว่งหนำ้จ ำนวนสำมฉบบั ภำยในระยะเวลำสำม
ปีนบัจำกวนัท ำสญัญำโดยเริ่มช ำระงวดแรกวนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 นอกจำกนี ้บริษัทฯไดท้ ำสญัญำจ ำน ำหุน้
กับผูถื้อหุน้รำยดังกล่ำวเพื่อรบัจ ำน ำใบหุน้ของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกัด ส ำหรบักำรค ำ้
ประกนักำรช ำระหนีข้องผูซ้ือ้ บริษัทฯรบัรูข้ำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์ โลจิ
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สติกส ์จ ำกดั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักลำ่วจ ำนวน 13 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพำะกิจกำร และรบัรู ้
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 16 ลำ้นบำท ใน     งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปี
ปัจจบุนั  

 กำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยใหแ้ก่บรษัิทในประเทศแหง่
หนึง่ เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2562 บรษัิทฯไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยหุน้กบับรษัิทดงักลำ่วเพื่อจ ำหนำ่ยเงินลงทนุใน
รำคำทนุโดยมีหุน้สำมญั 599,999 หุน้ มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมด 5,999,990 บำท 
บรษัิทฯไดร้บัช ำระเงินจำกกำรจ ำหนำ่ยเต็มจ ำนวนแลว้เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2562 โดยบรษัิทฯรบัรูก้  ำไรจำกกำร
จ ำหนำ่ยเงินลงทนุดงักลำ่วเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำทในงบก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีปัจจบุนั 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจดักำรระบบโลจิ
สติกส ์(Logistics Provider) ซึง่ไดแ้ก่ กำรวำงแผน, กำรจดักำร รวมถึงกำรเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่
กระบวนกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ของลกูคำ้จำกตน้ทำงจะไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำงดว้ยระยะเวลำที่สัน้ที่สดุและดว้ยตน้ทนุที่ต  ่ำที่สดุ 
โดยลกัษณะกำรใหบ้ริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุม่ธุรกิจหลกัคือ บริกำรรบัจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ และบริกำร
ขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก – หำงลำก และรถกระบะ (ป๊ิคอพั) โดย บริษัทฯ ไดโ้อนธุรกิจกำรใหบ้ริกำรขนสง่ในประเทศ
ดว้ยรถบรรทุกหวัลำก – หำงลำก ใหอ้ยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั 
ตัง้แตเ่ดือนมีนำคม 2559 เป็นตน้มำ  

 ในช่วงปลำยปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนโครงสรำ้งผูถื้อหุน้กำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค  อินเตอร ์        
โลจิสติกส ์จ ำกดั มีผลท ำใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ SSK กลำยเป็นบรษัิทยอ่ย และรว่มลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่ม 1 บรษัิท คือ 
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ซึง่ประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลใหส้ำยกำรเดินเรอืแหง่หนึง่ 

 ในเดือนกุมภำพนัธ ์2561 บริษัทฯไดซ้ือ้หุน้ในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่ง มีผลใหบ้ริษัทฯ
เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.80 และเมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ ำนวน 1.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยำยกิจกำรใน
ต่ำงประเทศ โดยในระหว่ำงปี บริษัทไดโ้อนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 0.42 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 0.57 ลำ้นเหรียญสิงคโ์ปร  ์  
บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ 6 บริษัทในระหว่ำงปี 2561 คือ NCL International 
Logistics USA Inc.  ในประเทศสหรฐัอเมริกำ, Qingdao National Container Line Co.,Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics 
Co.,Ltd. ในประเทศจีน,  LG Container Line Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร,์ NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ในประเทศ
เวียตนำม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia  ในประเทศอินโดนีเซีย ดงันัน้งบกำรเงินในปี 2561 จะแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2561  และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2561 จะแสดงผลกำรด ำเนินงำน
รวมของบรษัิท และ บรษัิทยอ่ย ดงักลำ่ว 

 เมื่อวนัที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั ทัง้จ ำนวน และเมื่อ
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 บรษัิทฯ จ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั ทั้งจ ำนวน สง่ผลท ำใหบ้ริษัท
ย่อยทัง้สองสิน้สดุกำรเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทนบัตัง้แต่วนัท่ีดงักลำ่ว และบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd.ไดล้งทนุใน
บรษัิทยอ่ยเพิ่ม 1 บรษัิท คือ NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด  ำเนินกำร  
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ณ สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561, และ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย ์                         

สินทรพัยห์มนุเวียน                       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  36.58 5.39 34.41 4.67 40.86 5.03 17.66 13.18 3.67 0.66 14.15 2.24 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 12.24 1.80 8.45 1.15 6.70 0.82 2.92 0.53 7.76 1.39 15.25 2.42 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 157.64 23.20 217.38 29.51 296.72 36.52 107.54 19.40 108.98 19.55 121.02 19.20 

ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - - - 31.15 3.83 - - - - 31.15 4.94 

สินคำ้คงเหลือ - - 3.59 0.49 3.23 0.40 - - - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - - - - - 43.98 7.93 41.00 7.36 - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8.11 1.19 12.17 1.65 5.51 0.68 4.38 0.79 5.07 0.91 4.84 0.77 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 214.57 31.58 276.00 37.47 384.17 47.28 176.48 31.83 166.48 29.87 186.41 29.57 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน             

เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 84.63 12.46 85.04 11.55 86.96 10.70 75.89 13.69 76.16 13.67 78.58 12.46 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 20.20 2.97 6.59 0.89 6.26 0.77 22.88 4.13 5.10 0.92 5.10 0.81 
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - - - - 161.95 29.21 195.03 34.99 91.22 14.47 
เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ - - - - - - - - - - - - 
ลกูหนีจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ-สทุธิจำกที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - - - 83.38 10.26     83.38 13.23 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 75.10 11.05 14.73 2.00 11.89 1.46 75.10 13.55 14.73 2.64 11.89 1.89 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 256.71 37.78 318.96 43.30 182.23 22.43 27.47 4.95 83.34 14.95 147.05 23.32 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 3.97 0.59 6.27 0.85 29.48 3.63 1.20 0.22 3.17 0.57 3.89 0.62 

คำ่ควำมนิยม - - 2.25 0.31 2.25 0.28 - - - - - - 

ภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จำ่ย 14.56 2.15 15.80 2.15 14.32 1.76 8.54 1.54 9.09 1.63 14.32 2.27 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 2.46 0.36 1.84 0.25 6.12 0.75 2.40 0.43 1.56 0.28 5.70 0.90 

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 7.24 1.06 9.10 1.23 5.48 0.68 2.49 0.45 2.66 0.48 2.92 0.46 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 464.87 68.42 460.58 62.53 428.37 52.72 377.92 68.17 390.84 70.13 444.05 70.43 

รวมสินทรัพย ์ 679.44 100.00 736.58 100.00 812.54 100.00 554.40 100.00 557.32 100.00 630.46 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 
 

  
  

  
  

 
 

    
  

 
 

หนีส้ินหมนุเวียน                   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 202.56 29.81 174.44 23.68 228.19 28.08 200.11 36.09 169.46 30.41 201.28 31.93 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น – กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 2.52 0.37 1.74 0.24 1.93 0.24 3.43 0.62 2.10 0.38 6.97 1.10 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น – กิจกำรอ่ืน 108.11 15.91 123.20 16.73 198.63 24.45 65.84 11.88 52.99 9.51 73.33 11.63 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - 21.94 2.98 20.00 2.46 - - - - - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 15.14 2.23 25.65 3.48 4.59 0.56 1.19 0.21 1.00 0.18 4.54 0.72 

เงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 15.20 2.24 6.90 0.94 - - 10.40 1.88 3.60 0.64 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 8.63 1.27 11.01 1.49 6.32 0.78 5.18 0.93 4.33 0.78 3.51 0.56 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 352.16 51.83 364.88 49.54 459.66 56.57 286.15 51.61 233.48 41.90 289.63 45.94 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน                

หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ ภำยในหนึ่งปี 55.81 8.21 32.53 4.41 28.90 3.56 2.62 0.47 1.86 0.33 28.84 4.58 

เงินกูย้ืมระยะยำว-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 9.71 1.43 3.22 0.44 - - 3.60 0.65 - - - - 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 7.54 1.11 6.86 0.93 10.53 1.30 6.82 1.23 5.54 0.99 10.16 1.61 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 2.66 0.39 2.72 0.37 0.34 0.04 - - - - - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.99 0.15 3.07 0.42 3.53 0.43 0.98 0.18 2.25 0.40 3.53 0.56 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 76.71 11.29 48.40 6.57 43.30 5.33 14.02 2.53 9.65 1.72 42.53 6.75 

รวมหนี้สิน 428.87 63.12 413.28 56.11 502.96 61.90 300.17 54.14 243.13 43.62 332.16 52.69 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

             

สว่นของผูถื้อหุน้                     

ทนุเรอืนหุน้                     

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ 105.00 15.45 113.54 15.41 113.54 13.97 105.00 18.94  113.54 20.37 113.54 18.01 

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 127.93 18.83  170.63 23.17 170.63 21.00 127.93 23.08  170.63 30.62 170.63 27.06 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม                 

     จดัสรรแลว้-ส  ำรองตำมกฎหมำย 10.50 1.55  10.73 1.46 11.05 1.36 10.50 1.89  10.73 1.93 11.05 1.75 

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (24.47) (3.60) (19.22) (2.61) (6.15) (0.76) 10.80 1.95 19.29 3.46 3.08 0.49 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (1.19) (0.18) (2.14) (0.29) (4.36) (0.53) - - - - - - 

สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 32.80 4.83 49.76 6.75 24.87 3.06 -  -  - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 250.57 36.88 323.30 43.89 309.58 38.10 254.23 45.86  314.19 56.38 298.30 47.31 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 679.44  100.00  736.58 100.00 812.54 100.00 554.40  100.00  557.32 100.00 630.46 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้และต้นทุน                        

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 976.05 100.00 1,119.14 92.99 1,153.01 90.79 716.62 100.00 705.97 100.00 654.27 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 84.43 7.01 117.01 9.21 - - - - - - 

ตน้ทนุบรกิำร 783.23 80.24 908.95 75.52 924.20 72.77 575.93 80.37 564.10 79.91 510.42 78.01 

ตน้ทนุขำย - - 67.17 5.58 89.30 7.03 - - - - - - 

ก าไรขัน้ต้น 192.82 19.86 227.45 18.90 256.52 20.20 140.69 19.63 141.87 20.09 143.85 21.99 

 
รำยไดอ่ื้น 

 
12.54 

 
1.28 

 
16.75 

 
1.39 

 
38.86 

 
3.06 

 
8.13 

 
1.13 

 
8.57 

 
1.21 

 
15.52 

 
2.36 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 41.28 4.23 56.54 4.70 51.67 4.07 34.97 4.88 34.15 4.83 34.03 5.20 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 148.80 15.24 170.58 14.17 223.48 17.60 99.20 13.84 99.28 14.06 133.16 20.35 

ก าไรจากการด าเนินงาน 15.28 1.57 17.08 1.42 20.23 1.59 14.65 2.04 17.01 2.41 (7.82) (1.20) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 9.67 0.99 12.64 1.05 12.68 1.00 7.67 1.07 7.14 1.01 7.48 1.14 

สว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรลงทนุในบรษัิทรว่ม (11.74) (1.20) 1.07 0.09 1.08 0.09 - - - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (6.13) (0.63) 5.51 0.46 8.63 0.68 6.98 0.97 9.87 1.40 (15.30) (2.34) 

ภำษีเงินได ้ (2.76) (0.28) (4.08) (0.34) 3.04 0.24 (2.44) (0.34) (3.47) (0.49) 2.45 0.37 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (8.89) (0.91) 1.43 0.12 11.67 0.92 4.54 0.63 6.40 0.91 (12.85) (1.97) 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืน (0.96)  1.37  (2.16)  -  2.33  -  

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (9.85)  2.80  9.51  4.54  8.73  (12.85)  

การแบ่งปันขาดทุน             

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (7.60)  3.16  11.06  4.54  6.40  (12.85)  
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หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ (1.29)  (1.73)  0.61  -  -  -  

 (8.89)  1.43  11.67  -  -  -  

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม             

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (8.56)  4.53  8.89  4.54  8.73  (12.85)  

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ (1.29)  (1.73)  0.62  -  -    

 (9.85)  2.80  9.51  -  -    

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำนสว่นที่เป็นของบรษัิท (0.018)   0.007  (0.024)  0.011   0.015   (0.028)  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หน่วย : หุน้) 420.00   439.45  454.15  420.00   439.45   454.15  
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน          

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิก่อนภำษีเงินได ้ (6.13) 5.51 8.63 6.98 9.87 (15.30) 

รำยกำรปรบัปรุง       

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบัรำยกำร) (2.96) (2.43) (0.46) (2.97) (3.58) (0.25) 

ตดัจ ำหน่ำยภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จำ่ย - 0.12 - - 0.12 - 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (0.67) 0.33 0.04 0.21 0.19 (0.25 ) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ - (0.11)  - -  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยร์อกำรขำย - - (1.96) - - - 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์ิน 0.64 (0.79) 1.20 0.01 0.26 0.09 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สินทรพัย ์ 0.87 - 1.38 - - - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสินทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน - - 6.07 - - - 

ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ (6.84) - - - - - 

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ  ำหนำ่ย 13.26 27.43 23.98 4.74 4.75 5.94 

คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ - 0.02 0.01 - - - 

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ตดัจำ่ย 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

คำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 2.06 2.13 5.25 1.63 1.63 4.61 

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - (27.18) - - 13.29 

สว่นแบง่(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ 11.74 (1.07) (1.08) - - - 

เงินปันผลรบั - - - - - (1.41) 

ดอกเบีย้รบั (2.05) (0.96) (2.07) (3.81) (3.15) (2.49) 

ดอกเบีย้จำ่ย 9.67 12.64 12.68 7.67 7.14 7.48 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินและ
สินทรพัยด์  ำเนินงำน 19.72 42.95 26.62 14.59 17.36 11.84 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น (23.53) (31.10) (136.03) 1.99 (0.17) (18.07) 

สินคำ้คงเหลือ - (0.17) 0.35 - - - 

สินทรพัยอ่ื์น 3.49 (1.99) 2.28 0.87 (0.99) (0.18) 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 19.01 7.35 124.91 8.05 (7.40) 25.39 

หนีส้ินอ่ืน (0.40) 4.31 (2.50) 0.42 0.36 0.40 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

เงินสดรบั(จำ่ย)จำกกำรด ำเนินงำน 18.29 21.35 15.63 25.92 9.16 19.38 

เงินสดรบัดอกเบีย้ 0.94 0.94 1.58 0.85 0.76 1.34 

เงินสดรบัภำษีเงินได ้ 17.82 3.23 1.99 17.82 3.22 - 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได ้ (8.66) (8.55) (9.15) (7.20) (7.09) (6.92) 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 28.39 16.97 10.05 37.39 6.05 13.80 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง - - 18.00 (24.49)    2.44 18.00 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยถ์ำวร (5.67)    (2.86) (5.57) (2.10)    (0.64) (16.11) 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1.57)   (2.80) (1.55) (0.80) (1.91) (0.78) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัยถ์ำวร 0.97 5.48 2.77 - 0.35 3.25 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (14.88)    - - (14.88)    - - 

เงินสดจำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - (7.39)    (18.25) (29.35) 

เงินสดรบัจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - 3.16 - - - - 

เงินสดรบัจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 5.23 - - - - - 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - 1.51 7.68 - 1.51 6.00 

เงินสดลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (1.66) (3.16) - - - 

เงินสดรบัดอกเบีย้ 1.00 - - 2.69 1.81 0.71 

เงินสดรบัจำกเงินปันผล - - 1.41 - - 1.41 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สว่นงำนธุรกิจ - - (25.00) - - - 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั (9.57)    (0.41) (2.41) (0.83)    (0.27) (2.42) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (24.49)    2.42 (7.83) (47.80)    (14.96) (19.29) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (3.20)  (28.13) 53.76 (5.65)  (30.64) 31.82 

เงินสดจำ่ยคืนทนุใหส้ว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ - - (14.28) - - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (15.00)  1.94 1.31 - - - 

เงินสดจำ่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (11.51)    (14.79) (5.99) (9.60)  (10.40) (3.60) 

เงินสดจำ่ยหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (5.35)    (12.77) (12.56) (0.28)    (0.96) (1.67) 

เงินปันผลจำ่ย - - (3.04) -- - (3.04) 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (9.63)    (10.48) (13.16) (7.64)    (7.07) (7.54) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.61 0.76 0.84 0.62 0.71 0.64 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (เทำ่) 0.59 0.71 0.83 0.45 0.52 0.64 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.09 0.05 0.02 0.13 0.02 0.05 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้(เทำ่) 6.35 6.10 4.87 7.47 7.05 5.79 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 57.52 59.86 74.94 48.88 51.80 63.05 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 9.37 9.51 7.40 12.29 13.81 8.53 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 38.97 38.39 49.29 29.69 26.43 42.81 
วงจรเงินสด (วนั) 18.55 21.47 25.65 19.19 25.36 20.24 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 19.76 18.90 20.20 19.63 20.10 21.99 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน (%) 0.36 1.51 1.68 2.04 2.41 (1.20) 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร(ขำดทนุ) (%) 801.45 93.52 47.13 255.15 35.59 (176.42) 
 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (0.78) 0.28 0.87 0.63 0.91 (1.96) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (3.42) 1.29 3.96 1.80 2.25 (4.20) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) (1.24) 0.45 1.43 0.82 1.15 (2.16) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 2.39 10.50 13.36 35.77 24.32 (6.00) 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เทำ่) 1.61 1.72 1.69 1.31 1.29 1.13 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ       
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่ ) 1.71 1.28 1.62 1.18 0.77 1.11 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ ( เทำ่ ) 0.27 1.54 1.51 1.91 2.71 (1.05) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.95 0.44 0.61 2.34 1.12 1.77 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.64 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

เงินสดรบัคำ่หุน้ - 43.99 - - 43.99 - 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (44.69)    (20.24) 6.04 (23.17)    (5.08) 15.97 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (0.88)    (1.20) (1.60) - - - 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน (0.08)    (0.12) (0.21) - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (41.75)    (2.17) 6.45 (33.58) (13.99) 10.48 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 78.33 36.58 34.41 51.24 17.66 3.67 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 36.58 34.41 40.86 17.66 3.67 14.15 
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14. ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

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 ำหนำ่ยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์  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 ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ ์รวมอยูด่ว้ย ดงันี ้

 

รำยได้ 
2560 2561 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ       

- 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 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 914.88 93.73 991.61 82.39 1,050.01 82.67 

กำรขนส่งในประเทศ 1) 61.17 6.27 127.30 10.58 102.32 8.06 

รวมรำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งรวม 976.05 100.00 1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 

รำยได้จำกกำรขำยน ้ำยำฟอกเลือดและครุภัณฑ ์ - - 84.66 7.03 117.69 9.27 

รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรและกำรขำยรวม 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 ำ้ยำฟอกเลอืดและครุภณัฑ์
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.  ในประเทศสิงคโปร,์ PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited จำกกำรขยำยฐำนรำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส  ำนกังำน 
ไปสู่ยังจุดหมำยปลำยทำงในภูมิภำคต่ำง  ๆ และรำยไดจ้ำกกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศที่เพิ่มขึน้  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 ำหนดเกณฑใ์นกำรโอนที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำ
ประเมินของผูป้ระเมินอิสระ และตอ้งไมเ่กิดผลขำดทนุจำกกำรโอนทรพัยส์นิ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนขนสง่ภำยในประเทศภำยใต้
บริษัทรว่มดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงดำ้นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงดำ้นตน้ทนุและค่ำเสื่อมรำคำของทรพัยส์ิน เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนของบริษัทใหด้ีขึน้ ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไรมั่นคงและต่อเนื่องใน
อนำคต และสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยำว  

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรขนสง่ภำยใตก้ำรรว่มทนุ ด ำเนินงำนมำระยะเวลำหนึง่ปรำกฏวำ่ สภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท ำใหย้อดขำยงำนปนู หรือกำรใชร้ถปนู ไม่เพียงพอกบัค่ำใชจ้่ำย  จึงท ำใหท้ัง้สองฝ่ำยตดัสินใจขำยรถปนูเพื่อลดผลขำดทุนที่จะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกกำรร่วมทุนดงักล่ำวในเดือนสิงหำคม 2560 เพื่อปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของ SSK ซึ่งหลงัจำกกำรลดทนุ 
บริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และบริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะสง่ผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคลอ่งตวัมำกขึน้ และเพื่อลดภำระ
ตน้ทนุค่ำเสื่อมรำคำรถปนู และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำน โดยภำยหลงักำรลดทนุไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ SSK 
เนื่องจำกทรพัยส์ินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญ และมีผูบ้ริหำรที่มี
ประสบกำรณค์วำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำยบริหำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มี
ควำมตอ้งกำรกำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึน้ และเล็งเห็นว่ำมีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรำยไดเ้พิ่มมำกขึน้อีกดว้ย ซึ่งผลประกอบกำรของ SSK ภำยหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้แลว้ มีผลประกอบกำรท่ีดี
ขึน้มำก แต่ยังมีผลขำดทุนอยู่ โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจขำยหุน้ทัง้หมดเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำ
ด ำเนินงำน ภำวะขำดทนุสะสมที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพิ่มสภำพคลอ่งของบรษัิทฯ  

ในระหวำ่งปี 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ลงทนุในกิจกำรขนสง่โดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใชร้บัขนสง่กระจำยสนิคำ้ตำ่ง ๆ เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรแก่กลุม่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำม
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ช ำนำญดำ้นกำรบริกำรจดักำรระบบกำรขนสง่สินคำ้ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนสง่สนิคำ้
ของบรษัิทฯใหเ้ติบโตได ้ 

ทัง้นี ้เมื่อขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK แลว้ กลุ่มบริษัท ยงัมีกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะพิกอปั 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   

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2560 2561 2562 

บรกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 17% - 21% 17% - 21% 18% - 25% 

บรกิำรขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 12% - 17% 11% - 15% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 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 ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑเ์กิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตและเวชภณัฑต์่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ ์
2561 บรษัิทฯไดซ้ือ้หุน้เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึง่  มีผลใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 52.80 จึงท ำ
ใหบ้ริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  ในระหว่ำงปี 2561 จึงท ำใหร้ำยไดใ้นงบกำรเงินรวม มีรำยไดข้อง GWM 
ส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 ดงันี ้

 รำยได้และก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย 

กลุ่มธุรกิจ 2560 2561 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - 84.66 117.69 

ก ำไรขัน้ตน้ - 17.18 27.50 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น - 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 โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 4.54 ลำ้นบำท สว่นบริษัท
ยอ่ยที่ประเทศสงิคโปร ์บรษัิท NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขำดทนุ 2.39 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรปรบัโครงสรำ้งฝ่ำยกำรตลำด
ของบริษัทฯ ใหม่ และหนีสู้ญระหว่ำงประเทศซึ่งภำยหลังจำกกำรปรับโครงสรำ้งฝ่ำยกำรตลำดแล้วจะท 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 และบริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุน้เป็น 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 GWM เริ่มลงทนุและก่อสรำ้งโรงงำนแลว้เสร็จในช่วงกลำงปี 2560 จึงยงัคงมี
ค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ในกำรก่อสรำ้ง และขอใบอนญุำตตำ่ง ๆ ซึ่ง GWM เริ่มผลิต และจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตปลำยเดือนกรกฎำคม 2560 
และมีผลประกอบกำรดีขึน้ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 3.16 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ 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
เดือนกรกฎำคม 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. ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร ์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 ำลงัตำมเป้ำหมำยแล้วจะสง่ผลใหก้ลุม่บริษัท มีผลประกอบกำรท่ีดี
ยิ่งขึน้ตำมล ำดบั 

สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ 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 จนกว่ำจะไดร้บัเงินค่ำขำยเงินลงทุนทัง้หมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มี
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 2.98 ลำ้นบำท จำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลกิ
จำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และกำร
ลดลงของอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรประมำณกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรเปิดบรษัิทย่อยในตำ่งประเทศที่
เพิ่มขึน้ท ำใหม้ีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
คำ่ชดเชยตำมกฎหมำย กำรกลบัรำยกำรปรบัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบวำ่ ปี 2562 งบเฉพำะ
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 ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ไดก้ล่ำวไปแลว้ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึน้ 48.03 ลำ้นบำทจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลำ่วไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 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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14.1 กำรวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

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 สำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วมในปี 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 ไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่ม
บรษัิท ซึง่สว่นใหญ่เป็นรถหวัลำกและหำงพว่ง 

กลุ่มบริษัทฯมีลกูหนีก้ำรคำ้ กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน 2.63 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
กำรคำ้ กิจกำรอื่น 246.02 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตอยูท่ี่ 30 - 90 วนั จำกกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีม้ีระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉลี่ย 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 ำ้ประกนักำรปฎิบตัิงำนตำมสญัญำเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ 
รวมจ ำนวนเงิน 6.10 ลำ้นบำท  

14.2 สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

กระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.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 (7.83) 

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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14.3 แหล่งทีม่ำของเงนิทุน  

ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบง่ออกเป็น 

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

2. ตั๋วสญัญำใชเ้งิน มีวงเงิน 300 ลำ้นบำท และ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีวงเงินตั๋ว
สญัญำใชเ้งินคงเหลือที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 111.80 ลำ้นบำท และ 0.61  ลำ้นเหรียญสหรฐั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ และเพื่อใชใ้นกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรขยำยธุรกิจ โดยลกัษณะกำรกูย้ืมจะเป็นกำร
ออกตั๋วสญัญำใชเ้งินตำมจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรจะใช ้ซึ่งมีเวลำครบก ำหนดช ำระ 3 เดือนหลงัจำกวนัที่ออกตั๋ว
สญัญำใชเ้งินแลว้ 

กำรปฏิบัตติำมเงือ่นไขกำรกู้ยมืทีส่ ำคัญ 

ในกำรกูย้ืมเงินระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทฯไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้แตอ่ยำ่งใด  

14.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

  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  

บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ย 57.52 วัน 59.86 วัน และ 74.94 วัน ส ำหรบัปี 2560, 2561 และ 2562 ตำมล ำดบั 
ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลมำจำกยอดขำยของบรษัิทยอ่ย GWM ที่เพิ่มขึน้มำก ซึง่ระยะเวลำกำรเก็บ
หนีข้องลกูคำ้ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจำกรำชกำร ท ำใหร้ะยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้ 
ประมำณ 3-16 วนั แต่ลกูหนีท้ี่มีระยะเวลำกำรรบัช ำระเงินที่นำนนีไ้ม่มีหนีเ้สียแต่อย่ำงใด ทัง้นีร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีก็้ยงัอยู่ใน
แนวนโยบำยกำรใหส้นิเช่ือแก่ลกูคำ้ของบรษัิท ที่บรษัิทก ำหนดไวค้ือมีระยะเวลำเฉลีย่ไมเ่กิน 90 วนั 

บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้เฉลี่ย 38.49 วนั มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้ินต่ำง ๆ และช ำระ
เงินกูย้ืมภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยน ำเงินจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และบรษัิทยงัมีวงเงินสนิเช่ือคงเหลอืที่สำมำรถใชไ้ดเ้พิ่มเติม 
ทัง้นีบ้รษัิทฯค ำนงึถึงตน้ทนุในกำรกูย้ืม และหำแหลง่เงินทนุอื่นโดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุ้น                 

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
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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 

14.5 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

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 เพื่อพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดำ้นกำรคมนำคม 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  

หำกมีปัจจยัสนบัสนนุใหบ้ริษัทฯ ไดม้ีโอกำสกำรลงทนุใหม่ ๆ ทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็น
หลกัและจะพยำยำมใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในทุก ๆ ดำ้น โดยเฉพำะควำมไม่
แนน่อนในเรือ่งตำ่ง ๆ  เช่น สถำนกำรณก์ำรตลำด สภำพเศรษฐกิจ กฎระเบียบตำ่ง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดนโยบำย 
และกลยทุธใ์นกำรบริหำรงำน ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภำค เนื่องจำกในปัจจบุนัทกุประเทศไดร้บัผลกระทบทัง้ในดำ้นบวก และดำ้นลบจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน ดงักลำ่ว 

4. โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงกำรระดบัเมกะ
โปรเจกตภ์ำยใตน้โยบำยไทยแลนด ์4.0 ที่ตอ้งกำรจะพฒันำพืน้ที่และโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำ่ง  ๆ  ของเขตเศรษฐกิจบรเิวณ
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ภำคตะวนัออกของไทยใหม้ีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงกำรนี ้จะเริม่ตน้จำกพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบรุี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอตุสำหกรรมที่ส  ำคญัที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศอยูแ่ลว้ เต็มไปดว้ย
โรงงำนมำกมำยในนิคมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ มีสนำมบิน รวมถึงมีทำ่เรอืที่มีตูส้นิคำ้ผำ่นมำกที่สดุเป็นอนัดบัท่ี 22 ของ
โลก กำรลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่กำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรบักำรเดินทำงและกำรขนส่ง ใหม้ี
ควำมพรอ้มเพื่อรองรบัและเอือ้ประโยชนต์่อกำรเติบโตของภำคอตุสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวมำกยิ่ง ขึน้ ซึ่งก็จะมีกำร
ร่วมทุนจำกทำงภำคเอกชนเขำ้มำดว้ยในบำงโครงกำร ซึ่งมีกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่ไดร้บัผลประโยชนจ์ำกโครงกำร
ดงักลำ่ว รวมถึงภำคธุรกิจโลจิสติกส ์และรวมทัง้บรษัิทฯดว้ย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรบัรองว่า 

ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ 
บรษิทัขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถ้วน
ในสาระสาคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทั
แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

 
  “ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่ข้าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้อง  ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให ้นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ 
นางสาวเนติรดั              สงัขง์าม ก ากบัไว้ ขา้พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
 
                ช่ือ      ต ำแหน่ง               ลำยมือช่ือ  
 
     1. นางสาวเนตริดั  สงัขง์าม  
 

 
    กรรมการ  

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

     2. นางสาวพรทพิย ์แซ่ลิม้ 
 

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

     ผูร้บัมอบอ ำนำจ  
 
            ช่ือ      ต ำแหน่ง            ลำยมือช่ือ  
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เอกสารแนบ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 พล. อ. พอพล มณีรนิทร ์
-ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
-กรรมกำรอิสระ 
 

65 ปริญญาโท รฐัศำสตร์
มหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 
ปริญญาตรี  สำขำวิทยำศำสตร์
บณัฑิต (ทบ.) โรงเรยีนนำยรอ้ย
พระจลุจอมเกลำ้ 
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
- หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำร
ระดบัสงูขององคก์รก ำกบัดแูล 
(Regulator) รฐัวิสำหกิจ และ
องคก์ำรมหำชน (PDI) รุน่ที่ 
21/2562 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- Director Certification Program 
รุน่ 233 ปี 2560 (IOD)  
- หลกัสตูรวิทยำลยัป้องกนั
รำชอนำจกัร รุน่ 49/2550 
- หลกัสตูรหลกัประจ ำ ชดุที่ 67 
(รร.สธ.ทบ.สบส.)/2531 
- Special Force Operation 
Detachment, FT. Bragg NC 
USA/2528 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2560 – 2562 
 
 
 

2559 – 2560 
 
 
 

2558 - 2559 
 
 

2557 – 2558  

ประธำนกรรมกำร
บรษัิท / กรรมกำร
อิสระ 
 
 
ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

 
กรรมกำร 
 
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ/  

 
กรรมกำรตรวจสอบ  
 
 
 
ที่ปรกึษำ
ปลดักระทรวง
กลำโหม 

 
รองปลดักระทรวง
กลำโหม 
 
ผทค.พิเศษ ทบ. 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอรเ์นชั่นแนล  
โลจิสติกส ์
 
สถำบนัเทคโนโลยีป้องกนั
ประเทศ (องคก์รมหำชน) 
กระทรวงกลำโหม 
 
บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 
กระทรวงกลำโหม 

 
บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอรเ์นชั่นแนล  
โลจิสติกส ์
 
กระทรวงกลำโหม 
 
 
 
กระทรวงกลำโหม 
 
 
กองทพับก 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
รำชกำร 
 
 
 
รฐัวิสำหกิข 
 
รำชกำร 

 
ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
รำชกำร 
 
 
 
รำชกำร 
 
 
รำชกำร 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด 
-ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 

59 ปริญญาโท   
พฒันำเศรษฐกิจ     
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำร
ศำสตร ์(NIDA) 
ปริญญาตรี   
ธุรกิจกำรเกษตร     
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
- Director Accreditation 
Program รุน่ 103 ปี 2556 (IOD) 
- Director Certification Program 
รุน่ 204 ปี 2558 (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – 2558  
 
 
 

2554-2555 
 
 
 

2546-2554 

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

/ กรรมกำรอิสระ 
 

รองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้น

กำรเงิน 
 

Assistant 
Managing Director 

 
 

Chief Financial 
Officer 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บมจ. อสมท 
 
 
 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
 
 
 
กำรประปำนครหลวง 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
สื่อสิ่งพิมพ ์
(สื่อสำรมวลชน) 
 
 
ใหเ้ชำ่แบบสญัญำเชำ่ซือ้
และเชำ่กำรเงิน สญัญำ
เชำ่ด  ำเนินงำน 
 
หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจ 

3 นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 

67 ปรญิญำโท  
รฐัประศำสนศำสตร ์ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำร
ศำสตร ์(NIDA) 
 
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ (บญัชี)  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 –ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขต
พฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 
 
บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้  
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
หน่วยงำนรฐั 
 
 
 
ตวัแทนจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- Director Certification Program 
รุน่ 197 ปี 2557 (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู วตท. รุน่ที่ 
12/2554 สถำบนัวิทยำลยัตลำด
ทนุ 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2561 
 

 

ที่ปรกึษำ
คณะกรรมกำรบรษัิท 
 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 
ที่ปรกึษำกิตติมศกัดิ ์
 
 

บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ 
คำรด์ จ  ำกดั  
 
บรษัิท แกรนด ์ คำแนล 
แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
คณะกรรมำธิกำร กำร
เศรษฐกิจ และกำรคลงั    
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ

หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจ 
 
 
ประกอบธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย ์
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ
 
 

4 นำงสำวชญัญำพทัธ ์          
วิพฒันำนนัทกลุ 
-กรรมกำรตรวจสอบ 
-กรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สำขำเศรษฐศำสตร ์

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

ปริญญาโท สำขำกำรจดักำร 

University of Surrey, สหรำช

อำณำจกัร 

ปริญญาตรี สำขำ วิทยำศำสตร์

ชีวกำรแพทย ์วิทยำลยันำนำชำติ 

มหำวิทยำลยัมหิดล 

 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
-Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 278/2562, (IOD) 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2562 –  ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ  
รองผูอ้  ำนวยกำร

หลกัสตูรกำรบรหิำร

ระดบัสงูเชิงบรูณำ

กำรทำงกำรแพทย ์

 

กรรมกำร 

 

 

อำจำรยท์ี่ปรกึษำ

วิทยำนิพนธร์ว่ม 

คณะครุศำสตร ์

 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์

เนชั่นแนล โลจิสติกส ์ 

 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 

 

 

 

บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็น

เตอร ์จ  ำกดั 

 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 

 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 

มหำวิทยำลยั 
 
 
 

 
บรกิำร 
 
 
 
 

มหำวิทยำลยั 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2561 – 2562 

 

2561 – 2561 

ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์

อำจำรยส์ว่น

กำรศกึษำ กองวิชำ

กฎหมำยและ

สงัคมศำสตร ์

 

อำจำรยส์อนวิชำ

เศรษฐศำสตร์

เบือ้งตน้  

 

เลขำนกุำร 

 

ฝ่ำยเลขำนกุำร 

โรงเรยีนนำยรอ้ยพระ

จลุจอมเกลำ้ 

 

 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมทหำร 

 

 

 

สมำคมศิษยเ์ก่ำอสัสมัชญั

คอนแวนต ์

สมำคมแมบ่ำ้นทหำรบก 

โรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
โรงเรยีน 
 
 
 
สมำคม 

 
สมำคม 

5 นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

54 ปรญิญำตร ี บรหิำรธุรกิจ      
มหำวิทยำลยั อสัสมัชญั 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
- หลกัสตูรประกำศนียบตัร ธรรมภิ
บำลทำงกำรแพทย ์ส  ำหรบั
ผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที่ 6/2561 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสตูรผูพ้ิพำกษำสมทบ รุน่ที่ 
12/2560 ศำลทรพัยส์ินทำง
ปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่ง

28.64% -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมกำร / กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล  
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิ
สติกส ์
 
บจก. ซิม (ไทยแลนด)์ 
 
 
บจก. เกรซ วอเทอร ์เมด 
 
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่ 
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณท์ี ่
เก่ียวขอ้ง 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเทศ 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู วตท. รุน่ที่ 
22/2559 สถำบนัวิทยำลยัตลำด
ทนุ  
- Director Accreditation 
Program รุน่ 103 ปี 2556 (IOD) 
- Director Certification Program 
รุน่ 197 ปี 2557 (IOD) 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2562 
 
 

2559 – 2562 
 
 

2559 – 2561 
 

กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
 
บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์
ไลน ์
 
บจก. เอสเอสเค อินเตอร ์โล
จิสติกส ์
 
LEGACY ASIA CAPITAL 
PTE. LTD.        

ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส ์
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ใน
ประเทศ 
 
ใหเ้ชำ่ตูค้อนเทนเนอร ์
 

6 นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต 
-กรรมกำร 
- ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำย
ใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำร
ขนสง่และพิธีกำรศลุกำกร 

51 ปวส. สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตบพิตรพิมขุ (มหำเมฆ ) 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
-หลกัสตูรประกำศนียบตัรโล 
จิสติกสก์ำรคำ้เพื่อกำรน ำเขำ้
สง่ออก ส  ำหรบันกับรหิำร
ระดบักลำง รุน่ที่ 12 
สภำผูส้ง่สินคำ้ทำงเรอืแหง่
ประเทศไทย(สรท.) 
-หลกัสตูร Chief Transformation 
Officer (CTO), สมำคมบรษัิทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) 

0.88% -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2550 – 2555 
 
 
 

2537 – 2552 

กรรมกำร /       
ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส
ฝ่ำยใหบ้รกิำรบรหิำร
และจดักำรขนสง่
และพิธีกำรศลุกำกร 

 
กรรมกำร 

 
 
 

กรรมกำร 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
 
 
 
 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั 
 
 
บรษัิท เอ็นซีแอล เอเจนซี่ 
จ  ำกดั 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 



                                                                    บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (56-1)                                                                                         7 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- Director Accreditation 
Program  รุน่ 104 ปี 2556 (IOD) 

7 นำงสำวเนติรดั  สงัขง์ำม 
-กรรมกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำย
บญัชี-กำรเงิน/ธุรกำร-
บคุคล 

53 ปริญญาโท 
-สำขำรฐัประศำสนศำสตร ์(รป.ม.) 
มหำวิทยำลยัปทมุธำนี 
ปริญญาตรี  กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัเอเชียอำคเนย ์
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
- หลกัสตูร “ภมิูพลงัแผ่นดิน” 
ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที่ 
5/2562 จดัโดยจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั (ภพผ.5) 
-หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรดำ้น
ควำมมั่นคงขัน้สงู รุน่ 10/2561 
จดัโดยสมำคมวิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอมส.10) 
-หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงู
กำรบรหิำรงำนภำครฐัและ
กฎหมำยมหำชน รุน่ที่ 17/2560 
จดัโดยศนูยบ์รกิำรวิชำกำรสถำบนั
พระปกเกลำ้ (ปรม.17) 
- หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู 
“ธรรมศำสตรเ์พ่ือสงัคม” รุน่ที่ 
10/2560 

0.90% -ไมมี่- 2556-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2562 
 
 
 

กรรมกำร /  
ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส
ฝ่ำยบญัชี-กำรเงิน/
ธุรกำร-บคุคล 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
 
บจก. เกรซ วอเทอร ์เมด 
 
 
 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
 
บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์
ไลน ์
 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
 
ผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้ง 
 
ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส ์
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 จดัโดยมลูนิธิสถำบนัวิทยำกำร
ธรรมศำสตรเ์พ่ือสงัคม (นมธ.10) 
-หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Markets Program รุน่ที่ 
3/2559, (ตลท.) 
-หลกัสตูร Director Certificate 
Program (DCP) รุน่ 204/2558, 
(IOD) 
-หลกัสตูร Director 
Accreditation Program ( DAP) 
รุน่ 104/2556, (IOD) 
-ใบรบัรองผูช้  ำนำญกำรศลุกำกร 
รุน่ 10/2/2554 จดัโดยกรม
ศลุกำกร 

8 นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ 
-กรรมกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำย
สำยงำนพฒันำธุรกิจ
ตำ่งประเทศ 

37 ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร ์
มหำวิทยำลยัสยำม 
 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
- Director Accreditation 
Program ( DAP) รุน่ 104/2556, 
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษัิทไทย (IOD) 
 

0.88% -ไมมี่- 2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 

2550 - 2556 

กรรมกำร/  
ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส
ฝ่ำยสำยงำนพฒันำ
ธุรกิจตำ่งประเทศ 
 
Marketing 
Manager 
 
 
Marketing 
Manager 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ภำยในและตำ่งประเทศ 
9 Mr.Marc Cheng Chee 

Ooi 
-ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำย
สำยงำนพฒันำธุรกิจ
ตำ่งประเทศ 

46 High School Deyi Secondary 
School , Singapore) 
 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส
ฝ่ำย สำยงำนพฒันำ
ธุรกิจตำ่งประเทศ 

 
CEO / Director  
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล  โลจิสติกส ์
 
 
NCL INTER LOGISTICS 
(S) PTE. LTD. 
 
Qingdao National 
Container Line Co., Ltd. 
 
LG Container Line Pte. 
Ltd. 
 
PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส ์

10 นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิ์

สทุศัน ์ 
-ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

40 ปรญิญำตร ีสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำชมงคลกรุงเทพ 
 

ปรญิญำตร ี 
นิติศำสตรบ์ณัฑิต จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 – 2562 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชี 

 
 

กรรมกำร , MD 
 
 
 

กรรมกำร 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
 
 
บจก. เกรซ วอเทอร ์เมด 
 
 
 
บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้ง 
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

2560 – 2562 
 
 

2551 - 2560 
 

 

 
 

กรรมกำร 
 
 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 
– กำรเงิน 

 

ไลน ์
 
บจก. เอสเอสเค อินเตอร ์โล
จิสติกส ์
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
 

ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 
 
ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ใน
ประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 

11 นำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก 
- เลขำนกุำรบรษัิท 
 

43 ปรญิญำตร ี
-สำขำ บรหิำรธุรกิจกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
-Company Secretary Program 
CSP รุน่ 60/2014, สมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิท
ไทย (IOD) 
-Advances for Corporate 
Secretaries รุน่ 2/2560, สมำคม
จดทะเบียนไทย 
-Certificate in Investor 
Relations 2017 รุน่ที่ 1/2017, 
สมำคมจดทะเบียนไทย  
-Fundamental Practice for 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 - 2561 
 

 
 
 

2557 - 2559 
 
 

2555 - 2557 

เลขำนกุำรบรษัิท/
ผจก.นกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

 
ผูช้ว่ยเลขำนกุำร
บรษัิท/ นกัลงทนุ

สมัพนัธ ์
 
 

ผูช้ว่ยเลขำนกุำร
บรษัิท  

 
ผูช้ว่ยเลขำนกุำร

บรษัิท  
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
 
 
บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
 
 
 
บมจ. เจเอสพี พรอ๊พเพอรต์ี ้
 
 
บมจ. เอเชีย กรนี เอนเนอจี 
 

ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
ประกอบกิจกำรขนสง่
และขนถ่ำยสินคำ้ทัง้ 
ภำยในและตำ่งประเทศ 
 
 
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
 
 
พลงังำนถ่ำนหิน 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัท(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Corporate Secretary: FPCS รุน่
ที่ 30, สมำคมจดทะเบียนไทย  
-หลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทจด
ทะเบียน รุน่ที่ 12, สมำคมจด
ทะเบียนไทย 
-อบรมโครงกำร Smart 
Disclosure Program (SDP), 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-หลกัสตูรของศนูยพ์ฒันำควำม
รบัผิดชอบตอ่สงัคม (SR Center), 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



                                                                    บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น

แนล โลจิสตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
NCL INTER LOGISTICS (S) 

PTE. LTD. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด 

จ ำกดั 
บรษัิท ซมิ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั LG Container Line Pte. Ltd. 

1.พล.อ.พอพล  มณีรนิทร ์ C , D , I     
2.นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด AC , D , I     
3.นำงจิตรมณี สวุรรณพลู AC , D , I     
4.นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ AC , D , I     
5.นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ CEO , D , M , X D D D D 
6.นำยวญัญเทนนัท ์ เตชะมรกต D , M , X     
7.นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม D , M , X D D   
8.นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้ D , M , X     
9.นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิส์ทุศัน ์ M  D , M   
10.Mr.MARC CHENG CHEE OOI M CEO , D   D 
 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ  CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร     M = ผูบ้รหิำร      D = กรรมกำร     I = กรรมกำรอิสระ   X = กรรมกำรบรหิำร 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Qingdao National 
Container Line Co., 

Ltd. 

Ningbo NCL Inter 
Logistics Co., Ltd. 

NCL Inter Logistics 
Viet Nam Co., Ltd. 

PT. NCL Inter 
Logistik Indonesia 

NCL International 
Logistics Private 

Limited 

NCL International 
Logistics USA Inc. 

1.พล.อ.พอพล  มณีรนิทร ์       
2.นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด       
3.นำงจิตรมณี สวุรรณพลู       
4.นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ       
5.นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ       
6.นำยวญัญเทนนัท ์ เตชะมรกต       
7.นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม       
8.นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้       
9.นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิส์ทุศัน ์       
10.Mr.MARC CHENG CHEE OOI CEO , D   D   
 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ  CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร     M = ผูบ้รหิำร      D = กรรมกำร     I = กรรมกำรอิสระ   X = กรรมกำรบรหิำร 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

1. ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรในขอ้กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษัทที่คณะกรรมกำรตอ้งกำรทรำบและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ ำงถกูตอ้งสม ่ำเสมอ 
รวมถึงกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนดกฎหมำยที่มีนยัส  ำคญัแก่คณะกรรมกำร 

2. จดัประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้พงึปฏิบตัิตำ่งๆ 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษัิท รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีก ำกบับรษัิทตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนทำงกำร 

5. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษัิท และด ำเนินกำรเรือ่งอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรอืตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ 

ของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร NCL INTER LOGISTICS (S) 

PTE. LTD. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด 

จ ำกดั 
บรษัิท ซมิ (ไทยแลนด)์ 

จ ำกดั 
LG Container Line Pte. 

Ltd. 
NCL International Logistics 

USA Inc. 

พล.อ.พอพล  มณีรนิทร ์      
นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเนิด      
นำงจิตรมณี สวุรรณพลู      
นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ D D D D  
นำยวญัเทนนัท ์ เตชะมรกต      
นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม D D    
นำงสำวพรทิพย ์ แซล่ิม้      
นำงสำวดวงสมร ศภุศกัดิส์ทุศัน ์  D , M    
Mr.MARC CHENG CHEE OOI CEO , D   D  
นำยธงชยั ปำม ิ  D , M    
นำยฑิตถำกร เศรษฐพงศ ์  D , M    
นำยซำร ์ โดแทน   D   
นำงฮำน ิ คำลนิสกี กอซแลน   D   
Mr.Teoh Waytin Jackson    D  
Arlene Pasumbal     D 

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร     M = ผูบ้รหิำร      D = กรรมกำร     L= Legal Representative 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร Qingdao National 
Container Line Co., Ltd. 

Ningbo NCL Inter 
Logistics Co., Ltd. 

NCL Inter Logistics Viet 
Nam Co., Ltd. 

PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia 

NCL International Logistics 
Private Limited 

นำยกิตต ิ พวัถำวรสกลุ     D 
Mr.MARC CHENG CHEE OOI  L   D 
Guo Feng L     
Hoang Tan Phuc   D   
Thoriah     D  
Rakesh Purshottamlal Vijay     D 

 
หมำยเหต ุ C = ประธำนกรรมกำร   CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร     M = ผูบ้รหิำร      D = กรรมกำร     L= Legal Representative 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
  คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดูแลกิจกำรบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  กำรก ำกบัดแูลงบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  มี
ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  งบกำรเงินไดถื้อปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  
โดยเลือกใชน้โยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอและใชด้ลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงั  รวมถึงจดัใหม้ีและด ำรง
รกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสทิธิผล  เพื่อใหเ้ช่ือมั่นอย่ำงมีเหตผุลตอ่ควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน  กำรดแูลรกัษำ
ทรพัยส์ินมีระบบกำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติ  รำยกำรที่เก่ียวโยงกันซึ่งอำจท ำใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์ป็นรำยกำรจริงทำงกำรคำ้อนัเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่ำงสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ  รวมทัง้มี
กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษัิทแลว้  และไดร้ำยงำนควำมเห็นเก่ียวกบัเรื่องนีใ้นรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562 และ
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบรษัิท 
  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ 
และสำมำรถใหค้วำมมั่นใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ ณ วันที่  31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป และแสดงควำมเห็นวำ่งบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
 

           

 

 

 

 

                                 
 

                                (พล.อ.พอพล  มณีรนิทร)์                                                   (นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ) 
                              ประธำนคณะกรรมกำรบรษัิท                                             ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

เอกสารแนบ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีน ทำ่นผูถื้อหุน้ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บักำรแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญและประสบกำรณโ์ดยเฉพำะ และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่จดัท ำตำมแนวทำงและขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรำยช่ือปรำกฏดงันี ้ 

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

โดยมี นำงสำวรุง่อรุณ บงกชกนก เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ส ำหรบัปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทำน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจดักำร ได้
ด  ำเนินกำรตำมนโยบำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้นและมีมำตรฐำน มีกำร
ควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูตอ้งช่ือถือได ้โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้  4 ครัง้ โดยรำยละเอียดกำรเขำ้รว่ม
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 ปรำกฎในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกำรจัดกำร” และสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนที่
ปฏิบตัิไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ของบรษัิท วำ่มีกำรเปิดเผยอยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 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 ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย
และระเบียบที่ใชบ้งัคบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท ตำมกฎหมำยที่ส  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 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรดแูลดำ้นกำรำปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำยที่เก่ียวขอ้ง ให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

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

7. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในรอบปี 2562 โดยวิธีกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
บรษัิท ผลกำรประเมินสรุปวำ่ กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่ในเกณฑด์ีมำก 

โดยสรุปภำพรวมแลว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 
 
 
 

     
       (นำยพงศพ์นัธ ์คงก ำเหนิด) 
               ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
             
        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
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รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ำกดั โดยมี นำงสำววรรณำ เมลืองนนท ์ต ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์ จ ำกดั และ ต ำแหน่งที่ปรกึษำดำ้นบญัชี ระบบบญัชี และภำษีอำกร บริษัท ที่
ปรกึษำ กฎหมำยฟำรอ์ีสต ์จ ำกดั ซึง่มีประสบกำรณใ์นกำรเป็นท่ีปรกึษำทำงกำรเงินและตรวจสอบภำยในกวำ่ 20 ปี ท ำหนำ้ที่เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ตรวจสอบภำยในแลว้ว่ำมีควำม
เหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่วไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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นางสาววรรณา เมลืองนนท ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  

- ไมม่ี - 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมม่ี -  
 
ประสบการณท์ างาน     
 

ปี 2537 – ปัจจบุนั   บรษัิท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ดำ้นตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภำยใน 
ตรวจสอบบญัชีบริกำรดำ้นที่ปรกึษำ งำนตรวจสอบ
เพื่อ Due Diligence 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2561 – ปัจจบุนั บรษัิท สยำม ไบโอแมส ซพัพลำย จ ำกดั กรรมกำร 
ปี 2559 – 2561 บรษัิท โอเช่ียน คอมเมิรซ จ ำกดั (มหำชน) ประธำนกรรมกำรบรษัิท 

 
การศึกษา 

ปี 2537 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจบณัฑิต   จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ปี 2534 ประกำศนียบตัรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ปี 2533 ปรญิญำตร ีบญัชีบณัฑติ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ปี 2529 โรงเรยีนรำชิน ี  

 
ประวัติอบรม 

o ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) จดัโดยสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

o กำรอบรมดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน เรือ่ง กำรตรวจสอบทจุรติ จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี  
o กำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร (Workshop)  COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ รุน่ท่ี 3/56 จดัโดย

สภำวิชำชีพบญัชี 
o กำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร (Workshop) วิธีกำรประเมินควำมเสีย่งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รุน่ท่ี 3/55 จดัโดย

สภำวิชำชีพบญัชี 
o กำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร (Workshop) กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงำน 

(ธนัวำคม 2554) 
o ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program – ACP  รุน่ท่ี 42/2013 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร

บรษัิทไทย (IOD) 
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o ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program – DAP รุน่ท่ี 99/2012 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

o ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  เลขทะเบียน 4170 
 
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน  
 บรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

o บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท ที.เอ็ม.ซี อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท ยเูรกำ ดีไซน ์จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท เอเชีย กรนี เอนเนอจี จ ำกดั (มหำชน) 

 บรษัิท (มหำชน) อ่ืน ๆ  
o บรษัิท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท สำมมิตรมอเตอรส์แมนแูฟคเจอรงิ จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท สยำม อมำโก ้โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
o บรษัิท สยำมเวลเนสกรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินทรัพยส์ิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 

ทรพัยส์ินที่ประเมิน ผูป้ระเมิน วนัที่ประเมิน วตัถปุระสงคก์ำรประเมิน รำคำประเมิน 
(บำท) 

1. ประเภททรพัยส์ิน    : ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง (อำคำรโรงซอ่มรถพรอ้มส ำนกังำนชัน้เดียว, บำ้นพกัอำศยัชัน้เดียว,  
                                สิ่งปลกูสรำ้งอ่ืน ๆ) 

       ที่ตัง้ทรพัยส์ิน          : เลขที่ 2/4 ถนนตำปีเจรญิ แยกจำกสำยหนองขรี-พนุพิน (ทล.4153) ต  ำบลทำ่ขำ้ม อ ำเภอพนุพิน  
                                       จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  
       วิธีกำรประเมิน        : 1. วิธีคิดจำกตน้ทนุทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach)เป็นวิธีหลกั 
                                       2. วิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) เป็นวิธีสอบทำน                                        
       กรรมสิทธ์ิกำรถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน : บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
       ภำระผกูพนั           :  ไม่มี 

 

บรษัิท ที่ปรกึษำ  
เฟอรส์สตำร ์จ  ำกดั 
ผูป้ระเมินมลูคำ่ทรพัยส์ิน 
นำยจรูญศกัดิ ์ฟองทอง 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ 
เลขที่ วฒ.197 

9 ม.ค. 2562 เพ่ือวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 15,820,000 

 


