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สารจากกรรมการบริษัท 

 

                      

 

 

 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจโลก

และการค้าระหว่างประเทศมีการเป ล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจเติบโตได้ดีท่ีสดุ (Peak) โดยเศรษฐกิจ

มีการขยายตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4.1 ซึ่งมีแรงขบัเคล่ือนหลักมาจา

การใช้จ่ายภาคเอกชนท่ีขยายตวัดีทัง้การบริโภคและการลงทุน ทัง้นี ้

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัชะลอลง แต่ยงัอยู่ใน

อตัราใกล้เคียงกับระดบัศกัยภาพ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายกีด

กันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา  และการตอบโต้ของ

ประเทศคู่ค้า แม้การส่งออกบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั แตอุ่ปสงค์ในประเทศยงัขยายตวัได้ตอ่เน่ือง 

 The World Economic Forum (WFF) ไ ด้ จั ด อั น ดั บ

ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศของสถาบัน

นานาชาติ ทัง้ 

ในภาพรวมและรายปัจจัยตัวชี ว้ัดของการพัฒนาโดยมีระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยตวัชีว้ัดดงักล่าว 

โดยในปี 2561 ประเทศไทยท่ีก าลงัก้าวสู่ประเทศ 4.0 ได้รับการจัด

อันดับอยู่ในล าดบัท่ี 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ซึ่งดีขึน้กว่าปีท่ี

แล้ว และคณุภาพโครงสร้างพืน้ฐาน (Basic Requirements) อยูใ่น

อนัดบัท่ี 43 ซึง่ดีขึน้กว่าปีก่อน ท่ีจดัอยูอ่นัดบัท่ี 49  

นายกร ทพัพะรังสี 

ประธานกรรมการ 

นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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 ขณะท่ีภาพรวมแล้วเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2561 มี

การขยายตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยในปี 

2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 และปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.1 ซึง่ได้มี

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างขีดความสามารถการ

แข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มี

ความเข้มแข็งมากขึน้ และเอือ้ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของ

ประเทศ  การเตรียมความพร้อมดงักลา่วสอดคล้องและเช่ือมโยงกบั

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ท่ีได้

มุง่เน้นการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั  

ผลการด าเนินงาน 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีสอดคล้องกับ

ผลการด าเนินงานของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิ

สติกส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 

เท่ากับ 3.16 ล้านบาท โดยท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 

6.40 ล้ านบ าท  ซึ่ งดี ขึ น้ จ าก ปี  2560 ส่ วนบ ริษั ท  NCL Inter 

Logistics (S) Pte. Ltd. (“NCL Singapore”) มีผลประกอบการดี

ขึน้มีรายได้และก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากปี  2561 

บริษัทขยายฐานลูกค้าได้มากขึน้ ประกอบกับได้รับความไว้วางใจ

จากลูกค้าเดิม ท าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึน้  และใน

ระหว่างปี บริษัทฯ ขยายสว่นงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less 

than Container Load) ท าให้มีรายได้และก าไรในส่วนงานดงักลา่ว

เพ่ิมขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 2.93 ล้านบาท บริษัท แอล จี 

คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากัด เดิมช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทย

แลนด์) จ ากัด (“LG (TH)”) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราส่วนท่ีบริษัทฯ 

ลงทุน 0.81 ล้านบาท ซึ่งดีขึน้จากปีก่อนมากเน่ืองจากมีรายได้

เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการตู้คอนเทนเนอร์ได้ดี

ขึน้ แต่ก าไรขัน้ต้นลดลง เน่ืองจากสายเรือหลายแห่งมีการควบ

รวมกนัมากในปีนี ้จึงท าให้มีการแขง่ขนัทางด้านราคาในตลาด ทัง้นี ้

บริษัทฯ มีการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันเวลาเพื่อให้บริษัทมีผล

ประกอบการท่ีดีขึน้ต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด (“SSK”) หลงัจากท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว

ได้เข้าไปเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ SSK ท าให้ 

SSK มีผลประกอบการดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

โดยในปี 2561 บริษัท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 

(“Legacy”) ซึ่งด าเนินธุรกิจให้เช่าตู้ คอนเทนเนอร์ บริษัทฯ ได้

จ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ านวน 

ในราคาทุน เน่ืองจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซึ่ง

เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะ

ล้มละลาย เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สุดการ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัท Legacy มีผลขาดทุน

สะสม ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินการ 

และภาวะขาดทุนสะสม ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้

รวมผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักลา่ว จ านวน 0.13 ล้าน

บาท ในงบการเงินรวม  

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) ด าเนินธุรกิจ

ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาล้างไตและเวชภณัฑ์ตา่ง ๆ มีรายได้จากการ

ขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ เดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย

ละ 44.44 ตอ่มาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นเพิ่มจาก

ผู้ ถือหุ้ นรายหนึ่ง  มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ คิดเป็น

สดัส่วนเงินลงทุนร้อยละ 52.80 จึงท าให้บริษัท GWM เปล่ียนจาก

บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในปี 2561 จึงท าให้รายได้ในงบการเงิน

รวมของบริษัท GWM ส าหรับปี 2561 เท่ากับ 84.66 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 7.03 ของรายได้รวม และมีอัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 

20.44 และมีผลก าไรสุทธิรวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นเป็นจ านวน 0.71 ล้านบาท 
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การขยายธรุกิจ  

 ในภาพของการขยายธุรกิจท่ีสอดคล้องกบั วิสยัทศัน์ และ

พนัธกิจของบริษัทฯ ในการท่ีจะเป็นผู้น าในด้านการให้บริการโลจิ

สติกส์แบบครบวงจร พร้อมทัง้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า

และส านักงานต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการขยาย

ส านักงานสาขาของตวัเองในประเทศเป้าหมายและท างานร่วมกับ

พนัธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพในต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถกระจาย

สินค้าไปยงัจุดหมายปลายทางในประเทศตา่ง ๆ ได้ทัว่โลก โดยในปี 

2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ฯ มีมติอนุมตัิเพ่ิมทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย จ านวน 1.26 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ เพื่อขยาย

กิจการในต่างประเทศ โดยในปี 2561 ได้มีการจดัตัง้บริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ เพิ่ มขึ น้  ได้แก่  NCL International Logistics USA 

INC. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา , Qingdao National 

Container Line Company Limited แ ล ะ  Ningbo NCL Inter 

Logistics Company Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชน

จีน เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ 

(Freight Forwarder), แ ล ะ  LG Container Line Pte. Ltd. จ ด

ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเป็นส านักงานตวัการ (Principal) 

และแต่งตัง้ให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย เป็นตัวแทน (Agent) เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง 

สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)  

 PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้

ใน ป ระ เท ศ อิ น โด นี เซี ย  แล ะ  NCL Inter Logistics Vietnam 

Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศเวียดนาม โดย

ผ่ า น กา รท า สัญ ญ า เงิน กู้ แป ล งสภ าพ  (Convertible Loan 

Agreement) และจัดท า Business Cooperation Agreement เพื่อ

วตัถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงาน ทัง้

โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักลา่ว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุม

และสั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทาง

การเงินของบริษัท เน่ืองจากการขยายการลงทุนในตางประเทศ มี

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยในช่วงเร่ิมก่อตัง้และขยายงานมีค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดหวังว่าภายหลงัจาก

การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแล้ว จะสง่ผล

ให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบการท่ีดียิ่งขึน้ตามล าดบั 

ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้ม

ขยายตวัต่อเน่ืองและมีแรงส่งเศรษฐกิจท่ีสมดุลขึน้ โดยการส่งออก

สินค้าและบริการยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศไทย

ไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง จากการ

เจรจาทางการค้าระหว่งประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ท่ีพยายามบรรลุข้อตกลงทางการค้าอยู่นัน้ ก็มิได้ท า

ให้สง่ผลเสียตอ่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้แตอ่ย่างไร และบริษัทฯ ได้ให้

น า้หนักในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมากกว่าใน

ประเทศ เน่ืองจากความต้องการการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ยงัมี

อยู่จากการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดย

อาศยัความเช่ียวชาญและความช านาญในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ พร้อมทัง้การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยงัประเทศต่างๆ 

เพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างๆ อีกด้วย เพ่ือตอก

ย า้ ให้ เห็นถึ งศักยภ าพในการด า เนิน ธุรกิจ ท่ี แข็งแก ร่ง  ท่ี มี

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และธุรกิจภาคขนส่งท่ียังมีโอกาส

เติบโตได้อีกมากตามการลงทุนท่ีมีมากขึน้ในทุก ๆ ปี เช่นกนั 

การจัดการเพื่อความยั่งยืน 

บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด 

(มหาชน) ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และ พนกังานท่ีมีความมุง่มัน่ในการพฒันาองค์กร ร่วมกนั ได้มุง่มัน่

พฒันาธุรกิจ ด าเนินการตามกลยทุธ์ของบริษัท และรักษามาตรฐาน

อย่างต่อเน่ือง พัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีกระบวนการบริการและ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้น

นวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ
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องค์กร เพื่อรองรับการการขยายและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

และบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตาม

แนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย

และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และร่วมกัน

ตอ่ต้านธุรกิจคอรัปชัน่  มาโดยตลอด โดยมีการทบทวนนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นประจ าทุกปี   

ทัง้นีใ้นนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน 

และ บริษัทในเครือ ขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเช่ือมัน่

จากท่านผู้ ถือหุ้น นักลงทุน สถาบนัทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ 

ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ มีส่วนได้

เสียทุก ฝ่าย  ท่ี ได้ให้การสนับสนุนบ ริษั ทฯ อย่างดี เสมอมา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจช่วย

ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ส่งผล

ให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงทุกวันนี ้

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ขอให้ความมัน่ใจว่าจะด าเนิน

ธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และบริหารงานให้บริการ

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยบุคคลากรท่ีมี

ความรู้ความช านาญ และให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ เพื่อ

บริษัทฯ จะพฒันาเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 
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รู้จัก NCL 

ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของบริษัทฯ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริการจัดการระบบ      
โลจิสตกิส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคณุกิตติ พวัถาวรสกลุ เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ “บริษัท        
รีจินอล เฟิสท์ จูบล่ีิ จ ากัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสตกิส์(ประเทศไทย) จ ากัด (“VP”) และบริษัท ยนูิทรานส์ โกลบอล 
จ ากดั (“UNI”) ปัจจบุนัได้หยดุประกอบธรุกิจแล้ว  

บริษัทฯ เร่ิมต้นให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึ่งด าเนินการภายใต้บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่น
แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ากัด (“VP”) โดยเร่ิมจากการเป็น  ผู้ ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
(LCL) ในเส้นทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกา และขยายสูเ่ส้นทางในทวีปเอเชียและยโุรปในปี 2539 และปี 2543 ตามล าดบั  

เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุม่บริษัทและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
ในปี 2552  VP จึงได้เร่ิมหยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ UNI ได้ขายหุ้ น UNI ให้แก่คุณกิตติ          
พวัถาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาคณุกิตต ิพวัถาวรสกลุ ได้มีการขายหุ้น UNI ให้แก่บคุคลภายนอกทัง้หมด 
แต่ UNI ยงัคงใช้สถานท่ีประกอบกิจการในอาคารเดียวกนักับบริษัทฯ และยังต้องพึง่พาบริษัทฯ ในด้านเอกสารตา่ง ๆ รวมถึงการ
บริหารจัดการด้านบญัชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI ได้หยุดการประกอบธรุกิจแล้ว โดยแจ้งหยดุการประกอบ
ธรุกิจกับกรมสรรพากรตัง้แต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555  และอยู่ระหว่างการรอช าระบญัชี ดงันัน้ บริษัทฯ ท่ียงัคงประกอบธรุกิจอยู่ใน
ปัจจบุนัจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั เพียงแห่งเดียว 

นบัตัง้แตเ่ร่ิมประกอบธรุกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสามารถให้บริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศได้ทัง้
แบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ให้บริการด้านพธีิการศลุกากรและเป็นตวัแทนในการ
ออกสนิค้าให้แก่ลกูค้า นอกจากการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองในธุรกิจรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยงัได้
มีการลงทุนในธุรกิจขนสง่ในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลากและหางลากเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเร่ิมต้น
ท่ีเส้นทางในภาคใต้ และขยายไปในเส้นทางภาคตะวนัออก และกรุงเทพมหานคร  

ตอ่มาได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท(มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือ
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบนับริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินกิจการด้วยความ
มัน่คงมากว่า 20 ปี โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 587.65 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้ว 113.53  ล้านบาท จ านวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามญั 454.15 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2561      

 กมุภาพนัธ์ - เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวน 1.26 ล้านเหรียญดอลลา่สหรัฐ เพ่ือ
ขยายกิจการในตา่งประเทศ ในระหวา่งปีบริษัทฯ ได้โอนเงินเพ่ือเพิม่ทนุเป็นจ านวน 420,000 
เหรียญดอลล่าสหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1 ล้านเหรียญดอลล่าสิงคโปร์ เป็น
จ านวน 1.57 ล้านเหรียญดอลล่าสิงคโปร์ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ 28 ธันวาคม 
2561  

- บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ ถือหุ้น) 
จ านวน 3,340 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมมลูค่า 5,010,000 บาท วตัถุประสงค์เพ่ือ
บริษัทจะได้มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบนับริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.45    
จะเปล่ียนเป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินหมุนเวียนของ
บริษัทซึ่งไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด ทัง้นีก้รรมการบริษัทได้
พจิารณาความเหมาะสมของราคาจ่ายซือ้แล้วโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถ่ี
ถ้วน 
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัตัง้บริษัท
ย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) จด
ทะเบียนจัดตัง้ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 เพ่ือบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้า
ระหวา่งประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทนุจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญดอลลา่
สหรัฐ เพ่ือขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ และเม่ือ
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL 
International Logistics USA INC. จ านวน 30,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ จากเงินลง
ทนุเดิมจ านวน 100,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เป็นจ านวน 130,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ               
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

 พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งด าเนินธุรกิจให้เช่าตู้ คอนเทนเนอร์ เน่ืองจาก Buss Capital Fund 
Singapore ซึ่งเป็นผู้ ให้การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สามารถสนับสนุน
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เงินทุนในการด าเนินธุรกิจให้กับ Legacy ต่อไปได้ เน่ืองจากกองทุนดงักล่าวประสบภาวะ
ล้มละลาย จึงท าให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่ง
อาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ใน
อนาคต 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตัง้ 
Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เม่ือ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เพ่ือบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ 
(freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีทนุเรียกช าระแล้วจ านวน 3,46,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.          
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

 กรกฎาคม -  บริษัทฯ มีมติอนมุตัอิอกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่อง
บริษัทรุ่นท่ี 3 (“NCL-W3”) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวนไม่เกิน 65,000,000  หน่วย 
โดยไม่คิดมลูค่าในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีท่ีมี
เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิง้) โดยก าหนดราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย 

- บริษัทฯ มีมตอินุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 26,000,000 บาท จากเดิม 
120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 โดยการออกหุ้นใหม่สามัญใหม่จ านวนไม่
เกิน 104,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัท รุ่นท่ี 3 (“NCL-W3”) 

- เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมต ิแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 51 ตราประทับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือการให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควร
เปล่ียนแปลงสญัลกัษณ์และตราประทับของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจ าของ
ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัทโดยให้ใช้
ตราประทบัใหมแ่ละข้อความใหมด่งันี ้
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- บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทนุใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ านวนในราคาทนุ โดยมี
หุ้ นสามัญ 140,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 
140,000 เหรียญสงิคโปร์ ให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Legend Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ และเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวนัท่ีจด
ทะเบียนโอนหุ้ นเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้สดุการ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นบัตัง้แตว่นัทีดงักลา่ว  
 

- บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทย่อยจาก บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั โดยได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีกรมพฒันา
ธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว   
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตัง้ 
LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2561 เพ่ือเป็นส านกังานตวัการ (Principal) และแตง่ตัง้ให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
จ ากดั (เดมิช่ือ “บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตวัแทน 
(Agent) เพ่ือบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) 
ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญสงิคโปร์ (ทนุช าระแล้ว 10,000 เหรียญสงิคโปร์) 
โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน PT.NCL 
Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่านการท า
สญัญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ านวนเงิน 60,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเทียบเท่าสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดท า 
Business cooperation agreement เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเข้าควบคมุการด าเนินธุรกิจ
และบริหารงานทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคมุและ
สัง่การกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับนับตัง้แต่
วนัท่ีท าสญัญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลา่ว 

 สงิหาคม  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน NCL Inter 
Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศเวียดนาม โดยผา่น
การท าสญัญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ านวนเงิน 100,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทียบเท่าสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ
จดัท า Business cooperation agreement เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเข้าควบคมุการด าเนิน
ธรุกิจและบริหารงานทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักลา่ว บริษัทฯ ได้เข้าควบคมุ
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และสัง่การกิจกรรมการด าเนินงานตา่ง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนบันบัตัง้แต่
วนัท่ีท าสญัญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนบัตัง้แตว่นัท่ีดงักลา่ว 

 พฤศจิกายน  -  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตัง้ 
Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight 
forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยัง
มไิด้มีการเร่ิมด าเนินการและยังไมมี่ทนุเรียกช าระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

ปี 2560      

 พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย  NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จ านวน 300,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 SGD มลูคา่รวม 300,000 SGD โดยเพิม่ขึน้จาก 700,000 หุ้น 
มลูค่า 700,000 SGD เป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่า 1,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 100  

 พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด จ านวน 17,780 หุ้ น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มลูคา่รวม 17.78 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ ได้
เข้าร่วมเพิม่ทนุด้วย โดยเพิม่ขึน้จาก 18,000 หุ้น มลูคา่ 18 ล้านบาท เป็น 40,000 หุ้น มลูคา่  
40 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 

 มถินุายน -  บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัท รุ่น
ท่ี 2 (NCL-W2) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตราสว่น 6.6 หุ้นเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวน
ไมเ่กิน 63,650,000 หน่วย  

- ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140 ล้านบาท เป็น 157.5 ล้านบาท โดยออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 70,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 
17,500,000 บาท และจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุดงักลา่วเป็น 2 สว่น  
1. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นท่ี 2 (NCL-W2) 

จ านวน 63,650,000 หุ้น 
2. รองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท รุ่นท่ี 1 (NCL-W1) ตามเง่ือนไข

การปรับสทิธิ จ านวน 5,350,000 หุ้น  โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหมค่ือ ใบส าคญัแสดง
สทิธิจาก 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้
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สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.04 หุ้น และปรับราคาการใช้สทิธิจาก 4 บาท ตอ่หุ้นสามญั เป็น 
ราคา 3.848 บาท ตอ่หุ้นสามญั 

 สงิหาคม - บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับท่ีต่าง ๆ เพ่ือเป็นการขยาย
ขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการเคล่ือนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วย
รถพกิอัป โดยอาศยัความช านาญด้านการบริการจดัระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทฯและ
สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯให้เติบโตได้ใน
อนาคต อีกทัง้เป็นโอกาสเพิม่รายได้ให้กบับริษัทอีกด้วย 

 สงิหาคม - บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“SSK”) บริษัทร่วม ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 290 ล้านบาท เป็น 168.74 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้น จ านวน 12,125,720 หุ้น 
มลูค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 121,257,200 บาท ซึ่งไมส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของ SSK โดยเป็นการลดทุนของคณุวาสนา เสือกลิ่นศกัดิ์ ทัง้จ านวน ซึ่งส่งผลให้สญัญา
ร่วมทุนสิน้สุดลง และเป็นผลให้บริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.84 เป็น 
75.35 ของทนุจดทะเบียนใหม ่* 

* รายละเอียดเพิ่มเติม : ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ “ที่ NCL-M 23/60 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เร่ืองแจ้ง
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และที่มาของการคืน
ทนุเฉพาะคณุวาสนา เสือกล่ินศกัด์ิ (เพิ่มเติมครัง้ที่ 2)” 

 กนัยายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัทร่วม” หรือ 
“ZIM”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือประเทศอิสราเอล เพ่ือจัดตัง้ บริษัท ซิม(ไทยแลนด์)  จ ากัด เพ่ือ
ด าเนินธรุกิจเป็นตวัแทนขนสง่สนิค้าทางทะเลโดยตู้คอนเทนเนอร์ให้ ZIM และเพ่ือขยายฐาน
ธรุกิจไปยงัตา่งประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กบับริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 โดย
ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 ทัง้นีก้ารถือหุ้นร้อยละ 51 
จะถือว่าเป็นบริษัทย่อย ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 
แต่การจัดท างบการเงินรวมแม้บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 51 ก็ตาม แต่ไม่มีอ านาจควบคุม
บริษัทดงักลา่ว จะถือวา่เป็นเพียงบริษัทร่วมเท่านัน้ 
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ปี 2559      

 มกราคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“บริษัทร่วม” หรือ 
“SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 
ล้านบาท เพ่ือให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก และเม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สิน หัวลาก 
จ านวน 65 หวั และหางพว่ง จ านวน 98 หาง ให้แก่ SSK ตามสญัญาโอนทรัพย์สินเพ่ือการ
ลงทนุคดิเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท 

- และในเดือนมถิุนายน ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนใน SSK จ านวน 289 ล้านบาท จากเดิม
ท่ีมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ล้านบาท รวมเป็น 290 ล้านบาท  

 มีนาคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพ่ือจัดตัง้ 
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เม่ือ
วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพ่ือให้บริการจดัหาตู้ขนส่งสนิค้า 
(SOC) และให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเป็น
เจ้าของตู้คอนเทอนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตัง้จากต่างประเทศในการน าเข้าและ
สง่ออกสนิค้าไปยงัตา่งประเทศ 

 มถินุายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพ่ือจัดตัง้ 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตัง้อยู่
ท่ีประเทศสงิคโปร์ เม่ือวนัท่ี 1 มถินุายน 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์
สงิคโปร์ เพ่ือท าธรุกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือขยายฐานธุรกิจไปยงัต่างประเทศและครบ
วงจรมากขึน้รวมทัง้เป็นการกระจายความเส่ียงในธรุกิจให้มีความหลากหลายมากขึน้  

 กนัยายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“บริษัทร่วมอ่ืน ๆ” หรือ “GWM”) 
โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญั เป็นเงิน 8 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2559 สดัส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 44.44 ซึ่งประกอบธรุกิจ ผลติน า้ยาล้างไตและจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดย
การลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต 
อีกทัง้เป็นการกระจายความเส่ียง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนท่ีเติบโต มัน่คง และ
ตอ่เน่ืองในอนาคต 

 



ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

       หน่วย : ล้านบาท

2559 2560 2561 2559 2560 2561

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการและการขาย 985.61       976.05       1,203.57    841.98       716.62       705.97       

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (8.18)         (7.60)         3.16           16.75         4.54           6.40           

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

รวมสินทรัพย์ 544.98       679.44       736.58       551.64       554.40       557.32       

รวมหนีส้ิน 320.41       428.87       413.28       301.95       300.17       243.13       

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 224.57       250.57       323.30       249.69       254.23       314.19       

งบกระแสเงนิสด

เงินสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 20.89         28.39         16.97         37.61         37.39         6.05           

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ (14.72)       (24.49)       2.42           (27.48)       (47.80)       (14.97)       

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 4.34           (44.69)       (20.24)       (1.06)         (23.17)       (5.08)         

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 15.80         19.76         18.90         17.41         19.63         20.10         

อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (%) (0.83)         (0.78)         0.28           1.99           0.63           0.91           

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (1.44)         (1.24)         0.45           2.94           0.82           1.15           

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 1.43           1.71           1.28           1.21           1.18           0.77           

อัตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (3.54)         (3.42)         1.29           6.94           1.80           2.25           

อตัราการจา่ยเงินปันผล (เทา่) -            -            - -            -            -

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานสว่นที่เป็นของบริษัท (บาทตอ่หุ้น) (0.019)       (0.018)       0.007         0.04           0.011         0.015         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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โครงสร้างรายได้ 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไต
เทียม และจัดจ าหน่ายครุภณัฑ์ทางการแพทย์ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทแบง่ตามลกัษณะการ
ให้บริการสามารถสรุปตามท่ีปรากฏในงบการเงินของกลุม่บริษัทได้ดงันี ้
 

รายได้ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.รายได้จากการให้บริการ       

1.1   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

1.1.1  ทางเรือ 897.08 88.71 891.75 90.20 966.05 79.16 

1.1.2  ทางอากาศ 14.13 1.40 23.06 2.33 25.51 2.09 

1.1.3 บริการอื่น ๆ 0.07 0.01 0.07 0.01 0.05 0.01 

รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 911.28 90.12 914.88 92.54 991.61 81.26 

1.2  การขนส่งในประเทศ 1) 74.33 7.35 61.17 6.19 127.30 10.43 

รวมรายได้จากการให้บริการ 985.61 97.47 976.05 98.73 1,118.91 91.69 

2. รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์2) - - - - 84.66 6.94 

รายได้อื่น3) 25.62 2.53 12.54 1.27 16.75 1.37 

รายได้รวม 1,011.23 100 988.59 100 1,220.32 100 

 
หมายเหต ุ  1)    รายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลาก-หางลากคร่ึงปีหลงัของปี 2559 ไม่มี เน่ืองจากโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การ

ด าเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“บริษัทร่วม” หรือ SSK)   
ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายได้จากการขนส่งในประเทศ รวมการด าเนินงานขนส่งโดยรถหัวลาก-หางลาก ของ                    
บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ดงักล่าว  
รายได้จากการขนส่งในประเทศตัง้แต่เดือนกนัยายน 2560 มีรายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถขนส่งขนาดเล็ก ส าหรับใช้
ใน โครงการรับขนส่งกระจายสินค้าภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

                  2)    รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตัง้แต่วันที่ 1 
มีนาคม 2561 

               3)     รายได้อืน่ได้แก่ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน, ดอกเบีย้รับ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น  
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วสัิยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 

วิสัยทศัน์ 

บริษัทฯ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็น
ทางเลือกแรกและทางเลือกท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้าและคูค้่าของบริษัท 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสตกิส์แบบครบวงจรด้วยบคุลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและ
ให้บริการแก่ลกูค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทัง้สร้างเครือขา่ยพนัธมติรทางการค้าและส านกังานต่างประเทศท่ีมีประสทิธิภาพ 

เป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสตกิส์ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ลกูค้าให้มากท่ีสดุ  

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถน าเสนอบริการได้อย่าง
ครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และการจดัการให้ลกูค้าสามารถขนสง่ได้
ตรงตามก าหนดเวลาภายใต้ต้นทุนท่ีต ่าท่ีสดุ โดยใช้วิธีการขยายส านักงานสาขาของตวัเองในประเทศเป้าหมายและท างาน
ร่วมกบัพนัธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถกระจายสนิค้าไปยงัจดุหมายปลายทางในประเทศตา่งๆ ได้ทั่ว
โลก 

 

* คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์การเดินงานของบริษัท รวมถึงมีการพจิารณา
ทบทวนการก าหนดดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีความคลอบคลมุ ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะท้อนถึงตวัตนของ
บริษัท รวมถึงทนัตอ่การเปล่ียนแปลงทางธรุกิจท่ีเคล่ือนไป 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ ป่วยโรคไตด้วยเคร่ือง     
ไตเทียม และจดัจ าหน่ายครุภณัฑ์ทางการแพทย์ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่กระบวนการเคล่ือนย้ายสนิค้าของลกูค้าจากต้นทางจะไปสูจ่ดุหมาย
ปลายทางด้วยระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุและด้วยต้นทนุท่ีต ่าท่ีสดุ  

การให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกั คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้บริการ
ขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่การให้บริการมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ การเป็นผู้บริหารจดัการให้เกิดการเคล่ือนย้ายสนิค้าจากจดุขนถ่าย
สนิค้าเพ่ือสง่ออกจากประเทศไทยไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในประเทศตา่ง ๆ กวา่ 180 ประเทศซึ่งครอบคลมุทกุเส้นทาง
การค้าหลกัทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจดัการการเคล่ือนย้ายสินค้าจากประเทศตา่ง ๆ มาสูจ่ดุขนถ่ายสนิค้าเข้าประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทัง้ทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ ให้บริการจัดการขนส่ง
ประเภทท่ีไม่มีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรือหรือเคร่ืองบิน รวมทัง้ตู้ คอนเทนเนอร์จาก
ผู้ประกอบการขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังได้มีการ
ประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถให้บริการเคล่ือนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินใน
ต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางท่ีอยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นัน้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้รายได้จากการให้บริการดงักล่าว
นบัเป็นรายได้หลกัของกลุม่บริษัท โดยปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจดัการขนส่งสนิค้าระหวา่ง
ประเทศเท่ากับ 914.88 ล้านบาท และ 991.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 92.54 และร้อยละ 81.26 
ของรายได้รวมในแตล่ะปี ตามล าดบั 

การให้บริการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศของกลุม่บริษัทสามารถแบง่ตามวธีิการขนสง่ได้ดงันี ้   

1.1.1 การจัดการขนสง่ระหวา่งประเทศทางทะเล : ปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลมุ
ทัง้ 5 ทวีป ได้แก่  ยโุรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลมุท่าเรือหลกัของเขตการค้าส าคญั
ในกลุม่ประเทศต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนรวมกว่า 180 แห่ง ส าหรับการขนสง่สินค้าทางทะเลสามารถแบง่ได้เป็น 3 
ประเภทคือ 
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 การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะส าหรับลกูค้าท่ีมีปริมาณสินค้าท่ี
มากพอท่ีจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้  เพ่ือบรรจุสินค้าของลกูค้านัน้ ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จ าเป็นต้องไป
ร่วมแบง่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์กบัลกูค้ารายอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและข้อก าหนดท่ีลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการ
ศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทนในการออกสนิค้าให้แก่ลกูค้า  

 การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะส าหรับกลุ่มลกูค้าท่ีมี
สินค้าไม่มากพอท่ีจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะ
ให้บริการรับสินค้าจากลกูค้าแตล่ะรายมารวมกนัและจดัสรรพืน้ท่ีในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ท่ีจองไว้ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะค านวณพืน้ท่ีและจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อก าหนดของ
ลกูค้าแต่ละราย เพ่ือให้สินค้าของลกูค้าแต่ละรายท่ีมีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้ คอนเทนเนอร์
เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, ส่งได้ตามก าหนด และอยู่ภายใต้ต้นทนุท่ีดีท่ีสดุส าหรับลกูค้าแต่ละราย ทัง้นี ้
เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในธรุกิจให้บริการจดัการขนส่งสนิค้าเช่นเดียวกับ
กลุม่บริษัท จึงสามารถด าเนินการเร่ืองเอกสารพธีิการศลุกากรได้เอง 

 การให้บริการจดัหาตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สินค้า (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัท
จะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เปลา่ให้กับลกูค้า เพ่ือน าไปใช้ในการบรรจุสนิค้าของตนเองโดยไมต้่อง
รอตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ และในบางสายเรือท่ีไม่มีตู้ คอนเทนเนอร์ไว้บริการลกูค้า กลุม่บริษัทจะเข้า
ไปจดัหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจสุนิค้า  

 การให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสนิค้า โดยทางกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือให้
ลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการให้บริการจดัการขนสง่เช่นเดียวกบักลุ่มบริษัทเช่าตอ่  

1.1.2 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศท่ีรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการ
เคล่ือนย้ายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีสัน้กว่าการขนส่งทางทะเล แตมี่ต้นทุนท่ีสงูกว่าจึงเหมาะส าหรับการ
ขนสง่สินค้าท่ีมีอายุในการเก็บรักษาสัน้หรือต้องการรักษาอุณหภูม ิเช่น ผกัสดและผลไม้ รวมทัง้สินค้าท่ีต้องการ
ความรวดเร็วในการจัดส่งซึ่งมีน า้หนักและปริมาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ส าหรับการ
ให้บริการแก่ลกูค้าท่ีต้องการบริการขนสง่ระหว่างประเทศทางอากาศนี ้กลุม่บริษัทจะให้บริการจดัหาสายการบิน
ตามตารางเวลาและข้อก าหนดท่ีลกูค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศลุกากร รวมถึงเป็นตวัแทนในการ
ออกสินค้าให้แก่ลกูค้า ปัจจุบนักลุ่มบริษัทสามารถให้บริการจัดการขนสง่ทางอากาศรวมแล้วกว่า 180 ประเทศ
เช่นเดียวกนั     

1.1.3 บริการอ่ืน ๆ  : บริษัทฯ มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการเป็น
ตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านพิธีการ
ศลุกากรและกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเข้า-สง่ออก เพ่ือให้ลกูค้าสามารถปฏิบตัิตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในแต่
ละประเทศได้อย่างถกูต้องและสามารถรับหรือสง่สนิค้าไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตรงตามก าหนดเวลา  
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 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีส านกังานท่ีให้บริการจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ใน
กรุงเทพ และส านกังานสาขาท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ 
เพ่ือให้บริการจดัการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศจากประเทศสงิค์โปร์ ไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในภมูภิาคต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
หลกัคือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป  

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ เพ่ือจัดตัง้บริษัท
ย่อย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั เพ่ือให้บริการจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศและให้บริการจดัหาตู้เปลา่ให้
ลกูค้า ตอ่มาในระหว่างปี 2561 บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู้ ร่วมลงทนุ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงรักษาสดัสว่นการลงทนุ และบริษัทยงัคงด าเนินธุรกรรมตามปกต ิ 

ในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิค์โปร์ เพ่ือ
ให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ และได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวทัง้จ านวนในราคาทนุให้กบัผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท 
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลางปี 2561 

ในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึ่งด าเนินธรุกิจเป็นตวัแทนสายการเดนิเรือประเทศ
อิสราเอล ขนสง่สนิค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล 

ในระหวา่งปี 2561 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ ได้ด าเนินการจดัตัง้ 
NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Qingdao National Container Line Company Limited และ 
Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์, และเข้าลงทนุใน PT. 
NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพ่ือขยายฐานรายได้ในการให้บริการ
จดัการขนสง่ระหว่างประเทศ จากประเทศท่ีตัง้ส านกังาน ไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในภมูภิาคต่าง ๆ 

 
1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เร่ิมให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากในปี 

2554 เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลกูค้าท่ีใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และ
ยงัเป็นการขยายการท าธรุกิจโดยอาศยัความช านาญในด้านการบริการจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ  เพ่ือให้บริการแก่
กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเคล่ือนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากอีกด้วย ณ สิน้ปี 2558 
บริษัทฯ มีรถบรรทกุหวัลากจ านวน 65 คนั และมีหางรถส าหรับต่อกบัรถบรรทุกหวัลากเพ่ือขนสินค้าจ านวน 98 หาง โดย
หางลากของบริษัทมีทัง้แบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาส าหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพืน้เรียบท่ีสามารถใช้วางตู้
คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้าโดยตรงบนหางลาก  การให้บริการเคล่ือนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัท ฯ นีมี้เส้นทาง

 

ตวัอย่างภาพการขนส่งระหว่างประเทศและการจดัตู้คอนเทนเนอร์ ตวัอย่างหน้าจอระบบ Log Freight 
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ให้บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสนิค้าเพ่ือเตรียมสง่ออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสนิค้าในการ
น าเข้าจากตา่งประเทศมาสูโ่รงงานหรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคล่ือนย้ายสนิค้าจากต้นทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางตา่ง ๆ ในประเทศตามท่ีลกูค้าต้องการ โดยบริษัทมีจดุให้บริการรับขนสง่สนิค้าในประเทศ ดงันี  ้

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

 จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีการให้บริการการขนสง่ทัง้ระยะทางใกล้
และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้จะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วันได้แก่ การรับสินค้าจาก
โรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพ่ือน าไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวดัเดียวกัน หรือน าไปส่งท่ี
ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภเูก็ต ส าหรับการขนสง่ระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนสง่เกินกวา่ 1 วนั ได้แก่ 
การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สรุาษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ และรับสินค้าจากจังหวัด
ปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลบัมาสง่ยงัจงัหวดัในเขตภาคใต้ 

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยู่ท่ีเขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจบุนัมีการให้บริการขนสง่ทัง้แบบระยะทาง
ใกล้ ได้แก่ การน าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสนิค้าท่ีโรงงานในเขตแหลมฉบงั และน าสินค้าจากโรงงานมาส่งท่ี
ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการน าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าในจังหวดั
แถบภาคกลางและภาคตะวนัออกแล้วน าสนิค้ากลบัมาสง่ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั และท่าเรือคลองเตย 
  

 
 

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตดัสินใจแยกธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยร่วมจดัตัง้กิจการร่วมค้ากับบุคคลภายนอกซึ่งมี
ศกัยภาพสงู และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เน่ืองจากมีประสบการณ์ยาวนาน และสามารถขยายฐานลกูค้าราย
ใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทท่ีจดัตัง้ใหมช่ื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากัด (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัทฯ 
ใช้เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สนิคือ รถบรรทุกหวัลากและหางพว่ง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าดงักลา่ว
เพ่ือลดภาระด้านค่าใช้จ่ายทัง้ด้านต้นทนุ และคา่เส่ือมราคาของบริษัทฯ และเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการต้นทุน สง่เสริม
ให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเตบิโต มัน่คง และตอ่เน่ืองในอนาคต และเพิม่จดุให้บริการขนสง่เพิม่อีก 1 แห่งคือ 

 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ปัจจบุนัมีการให้บริการขนสง่ทัง้แบบระยะทางใกล้และระยะทางไกล 

*ปัจจุบนัจุดบริการเหลือเพียงจุดบริการสรุาษฎร์ธานีและจุดบริการสระบรีุ ซึง่ได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั แล้ว 

ตวัอย่างภาพรถบรรทกุหวัลาก-หางลาก ตวัอย่างหน้าจอ GPS 
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การด าเนินกิจการขนสง่ภายใต้การร่วมทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏวา่ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลท าให้
ยอดขายงานปนู หรือการใช้รถปนู ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  จึงท าให้ทัง้สองฝ่ายตดัสินใจขายรถปนูเพ่ือลดผลขาดทุน่ีจะเกิดขึน้
ตอ่ไปและยกเลกิการร่วมทนุดงักลา่วในเดือนสงิหาคม 2560 โดย 

 ขายสนิทรัพย์สว่นหัวลาก – หางพว่ง ส าหรับขนปนู จ านวน หวัลากจ านวน 48 หัว หางพ่วงจ านวน 55 หาง ให้ผู้ ร่วม
ทนุอีกฝ่าย ในราคาตามบญัชี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ SSK  เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบราคาตามบญัชีแล้วมี
มลูคา่สงูกวา่ราคาตลาด (อ้างอิงราคาตลาดรถปนูมือสอง โดยเปรียบเทียบประเภทและอายท่ีุใกล้เคียงกนั  ณ วนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2560)  

 คืนทนุโดยการลดทนุให้ผู้ ร่วมทนุอีกฝ่าย จ านวน 12,125,720 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็นราคา par ท่ีก าหนดไว้
ตัง้แต่เร่ิมต้น) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาทพร้อมทัง้รับผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตัง้แต่เร่ิม
กิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 ตามสดัส่วนการลงทนุ เป็นจ านวน 17,430,400.84 บาท โดยคดิจากมลูคา่ตาม
สดัสว่นของผู้ถือหุ้นคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

 

วตัถุประสงค์การลดทุนครัง้นี ้เพ่ือปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทุน SSK บริหารตามข้อก าหนดตาม
สดัสว่นการร่วมทนุโดยทัง้ 2 ฝ่าย ต้องร่วมกนับริหาร และมีอ านาจเท่า ๆ กัน และหลงัจากการลดทนุ NCL จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
บริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การท างานและการบริหารคล่องตัวมากขึน้ และเพ่ือลดภาระต้นทุนค่าเส่ือมราคารถปูน
ประมาณ 0.78 ล้านบาทต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้านบาท ตอ่เดือน โดยภายหลงัการลดทนุไม่
สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจ SSK เน่ืองจากทรัพย์สนิท่ีเหลือของบริษัท ฯ เป็นหวัลาก – หางพว่ง ท่ีบริษัท มีประสบการณ์และ
ความช านาญ และมีผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนสง่โดย หวัลาก – หางพ่วงมากวา่ 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหาร
มีนโยบายขยายฐานลกูค้าท่ีมีความต้องการการขนส่งผลติผลทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเล็งเห็นว่ามีการ
ปรับตวัท่ีดีขึน้ และสง่ผลให้บริษัทมีรายได้เพิม่มากขึน้อีกด้วย 

 
การขนสง่ในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหวัลากและหางพว่งภายใต้การด าเนินงานของบริษัท 

SSK แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะพิกอัป เพ่ือใช้รับขนส่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเคล่ือนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะพิกอัป โดยอาศัยความ
ช านาญด้านการบริการจัดการระบบการขนส่งสินค้า ของบริษัท ฯ และสามารถสนบัสนนุการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสนิค้า
ของบริษัทฯให้เตบิโตได้ โดย ปัจจบุนัมีการให้บริการขนสง่ทัง้ระยะใกล้และระยะไกล 
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                                                                              ตวัอย่างภาพรถกระบะพิกอปั 
 
 
 

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจสิติกส์ของ NCL 
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2. ผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจัดจ าหน่ายคุรุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม 
 

การผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และและจัดจ าหน่ายครุุภัณฑ์ทางการแพทย์
ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม ของกลุม่บริษัทฯ อยู่ภายในการด าเนินงานของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั (“GWM”) ซึ่งจดัตัง้
ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2559 โดยบริษัท ฯ ลงทนุใน GWM สดัส่วนร้อยละ 44.44 ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นใน GWM เพิ่มจากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งท าให้บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 52.80 
โดยมีผลท าให้ GWM เปล่ียนจากบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัดงักล่าว ผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 
ถึง 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหน่ายน า้ยาล้างไตซึ่งรวมในงบการเงินรวมของบริษัท เท่ากับ 84.66  
ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 6.94 ของรายได้รวมปี 2561 

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis) เป็นการบ าบดัทดแทนไตท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในประเทศไทย 
ข้อมลูการลงทะเบียนบ าบดัทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 
2553 พบวา่ มีผู้ป่วยท่ีรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมาณ 30,835 ราย หรือคดิเป็น 482.6 
รายตอ่ล้านประชากร และมีจ านวนผู้ ป่วยเพิ่ม ขึน้แต่ละปี ( incidence case) ประมาณ 6,244 ราย หรือ 97.73 รายตอ่ล้าน
ประชากร เน่ืองจากผู้ ป่วยโรคไตมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี การขยายตวัของศนูย์ไตเทียมจึงเพิม่ขึน้ด้วย ท าให้มีความต้องการ
ใช้น า้ยาส าหรับฟอกเลือดมากขึน้ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการการใช้น า้ยาฟอกเลือดและการขยายตวัของศูนย์ไต
เทียมท่ีเพิ่มขึน้ จึงลงทุนร่วมกับผู้ ท่ีเ ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในด้านเทคนิคของเคร่ืองไตเทียม         
การผลิตน า้ยาฟอกเลือด และระบบน า้บริสทุธ์ิท่ีใช้ในหน่วยไตเทียมและโรงงานผลิตน า้ยาฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม เพ่ือ
เปิดกิจการโรงงานผลติน า้ยาส าหรับผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม และได้น าเคร่ืองจักรท่ีทนัสมยัท่ีเป็นระบบอตัโนมตัิ
ในการผลิตและใช้ระบบ Programmable Logic Controller (PLC) มาใช้ควบคมุขบวนการผลิตทัง้หมดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และให้เป็นไปตามนโยบายคณุภาพของบริษัท โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคือ โรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงศนูย์ไตเทียมเอกชนทัว่ไป  โรงงานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบางมว่ง-บางคลูดั ต าบลบางมว่ง 
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 ซึ่งได้รับมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรม, มาตรฐานการผลติน า้ยาฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มาตรฐานการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต
เคร่ืองมือแพทย์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier 
Template (CSDT) ทัง้นีบ้ริษัท มีปริมาณการผลติปกตอิยู่ท่ีประมาณ 100,000 แกลลอนตอ่เดือน  
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหักทุนส ารองต่าง ๆ ทัง้หมดแล้ว ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความ
เหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ถือหุ้น  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัจากหัก
ภาษีเงินได้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับแผนการลงทนุและความเหมาะสมอ่ืนๆ และอาจจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ 

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตั ิยกเว้น กรณี
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัใิห้ด าเนินการได้ เม่ือเห็นวา่   บริษัทฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะ
จ่ายโดยไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 146.9 ล้านบาท และทนุช าระแล้ว จ านวน 113.5 ล้านบาท คดิเป็นหุ้น
สามญัทัง้สิน้  587.6 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ข้อมลูรายช่ือผู้ถือหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิด
สมดุทะเบียน ลา่สดุ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

 
                รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวพวัถาวรสกลุ   
 นายกิตติ พวัถาวรสกลุ 136,307,274 30.01 
 นางสาวฟ้าใส พวัถาวรสกลุ 

 
34,431,790 7.58 

 นางสาวป่ินรัก ประสทิธิศริิกุล   
ภาวะ) 

30,952,100 6.81 
 นางสาวยิ่งรัก 

นายวศิษิฏ์ 
พวัถาวรสกลุ 

ประสทิธิศริิกุล 
30,000,000 

7,653,454 
6.60 
1.68 

  รวม   239,344,618 
 

       52.68 
2. บจก.ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี  57,692,100 12.70 
3. นายวรวฒุิ ทศันาววิฒัน์ 10,221,000 2.25 
4. นางนวพร รัตนชยักานนท์ 6,913,300 1.52 
5. นายวรนนัท์ ธินรุ่งโรจน์ 6,900,000 1.51 
6. นายมนต์ชยั สาทรสมัฤทธ์ิผล 5,020,000 1.10 
7. นายบญัชา สขุอนนัต์ชยั 4,973,000 1.09 
8. นางสาวเนตรัิด สงัข์งาม 4,110,000 0.90 
9. นายนวตั  ชีวะพฤกษ์ 4,066,201 0.89 
10. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิม้ 4,000,000 0.88 
11. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.88 
12. ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ   106,911,902 23.60 
 รวม   454,152,121 100.00 

   

  ที่มำ : ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี ้

 

*ในรายงานฉบบันี ้จะน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล                    
โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน)  เท่านัน้  มไิด้รวมถึงบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีบริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) รวมทัง้สิน้จ านวน 10 บริษัท 
ประกอบธรุกิจให้บริการด้านจดัการขนสง่แก่ลกูค้าทัง้ทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลมุทัง้การจดัสง่สนิค้าแบบเตม็ตู้
คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตสูู่ประต ู(Door to Door), การด าเนินการ
ด้านพิธีการศลุกากร (Custom’s Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่ง
สนิค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลาก, ตวัแทนขนส่งทางเรือ และ บริษัทย่อยท่ีท าธุรกิจอ่ืน ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน า้ยา
ล้างไตและจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทัง้สิน้ 12 บริษัท มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์  จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ ให้บริการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร  (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบนับริษัทได้ด าเนินกิจการด้วยความมัน่คงมากวา่ 20 ปี โดยฯ มีทนุจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบง่เป็น
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หุ้นสามญั 587.65 ล้านหุ้น โดยเป็นทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 113.53  ล้านบาท จ านวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามญั 454.15 ล้าน
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

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

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลลา่ร์สงิคโปร์ และเม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้ด าเนินการเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 1 ล้านเหรียญดอล
ลา่ร์สงิคโปร์ เพ่ือให้บริการจัดการระบบโลจิสตกิส์ (Logistics Provider) และเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลลา่ร์สงิคโปร์ โดยปัจจบุนับริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 

2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
เพื่อบริการบริหารและจดัการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ 
และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
130,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน              
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกช าระแล้ว 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
บริการบริหารและจดัการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 ยังมิได้มีการเร่ิมด าเนินการและยังไม่มีทุนเรียกช าระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ได้จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อบริการ
บริหารและจดัการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (ทนุช าระ
แล้ว 10,000 เหรียญสิงคโปร์) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.  เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศเวียดนาม ได้จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 และในเดือนสิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนโดยผ่านการท าสัญญาเงินกู้ แปลงสภาพ 
(Convertible Loan Agreement) เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจดัท า Business cooperation agreement 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเข้าควบคมุการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ได้เข้า
ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถงึนโยบายทางการเงินของบริษัทนับนับตัง้แต่วนัที่ท าสัญญา โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 

2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศอินโดนีเซีย ได้จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่  22 พฤศจิกายน 2560 
และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดย
ผ่านการท าสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ านวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจัดท า 
Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการด าเนินธุรกิจและบริหารงานทัง้โดยทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคมุและสัง่การกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ  รวมถงึนโยบายทางการเงินของบริษัท
นับนับตัง้แต่วนัที่ท าสญัญาโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 60 
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3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากัด (“LG TH”) 

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากัด (“LG TH”) (เดมิช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด) โดยบริษัทฯ 
ได้ร่วมลงทุนกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ด้วยทนุจดทะเบียน 
1 ล้านบาท และเม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ได้ด าเนินการเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท เพ่ือให้บริการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยการขนสง่สินค้าทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตวัแทนแตง่ตัง้จากต่างประเทศ ในการน าเข้าและสง่ออก
สนิค้าไปยงัตา่งประเทศ ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 60  

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

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั (“SSK”) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 เร่ิมต้นด้วยทนุจดทะเบียน 
1 ล้านบาท ในเดือนมิถนุายน 2559 ได้ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 290 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ได้ปรับ
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดย ณ ปัจจุบนัทุนจดทะเบียนจ านวน 168,742,800 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสนิค้าในประเทศ 
ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 75.35 

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

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
จากนัน้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุ โดยการเข้าซือ้หุ้นสามญั เป็นเงิน 8 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ประกอบธุรกิจ ผลิตน า้ยาล้างไตและจ าหน่าย
อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยการลงทุนครัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทัง้เป็นการ
กระจายความเส่ียง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนท่ีเติบโต มั่นคง และต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนับริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน                  
ร้อยละ 52.80  

6. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากัด (“ZIM TH”) 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั (“ZIM TH”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. 
จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 20 กันยายน  2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากัด ประกอบธุรกิจโดยเป็น
ตวัแทนขนสง่สนิค้าทางเรือให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  4 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน   

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธรุกิจ และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีก
ทัง้จดัให้มีระบบบญัชี และรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือ 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี ้
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บุคคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 145  คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทัง้สิน้  70.17 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น                  
คา่ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยสามารถแบง่รายละเอียดตามฝ่ายดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
แผนกให้บริการบริหารและจดัการขนส่งและพิธีการศลุกากร(FF) 66 
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC) 33 
แผนกการเงินและบญัชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่น ๆ 46 

รวม 145 

  

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 กบั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย 
จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 

ค่าตอบแทนอ่ืน  

นอกจากผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพท่ีบริษัทจ่ายให้กับพนกังานของบริษัท
แล้ว บริษัทยงัมีการจ่ายสวสัดกิารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้กบัพนกังานของบริษัทดงันี  ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดกิารด้านการช่วยเหลือ 

- สวสัดกิารด้านเคร่ืองแบบพนกังาน 

- สวสัดกิารคา่พาหนะ / คา่ท่ีพกั / คา่เบีย้เลีย้ง 

- สวสัดกิารด้านกิจกรรม 

- สวสัดกิารวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

- สวสัดกิารด้านการลา 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีพนกังานทัง้สิน้ 147 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีพนกังานทัง้สิน้ 148 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีพนกังานทัง้สิน้ 145 คน 
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ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมมี่ –  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือเพิม่พนูทักษะงานตามความรับผดิชอบของพนกังานแตค่น  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันางานโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2561 บริษัทได้มีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกทัง้สิน้ 32 หวัข้อ และได้จดัให้มีการอบรมภายในทัง้สิน้ 5 หวัข้อ ดงันี ้
 
หลักสูตรอบรม-สัมมนาภายนอก มีดังนี ้
1. หลกัสตูรพืน้ฐานด้านความยัง่ยืนของธรุกิจ รุ่นท่ี 2  
2. หลกัสตูร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance 
3. หลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบตักิาร Writing For PR 
4. หัวข้อ"การผ่อนคลายกฎระเบียบการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

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

ยัง่ยืน” 
7. หวัข้อ Capital Market Research Forum ในหวัข้อ “วเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จากผลส ารวจความคดิเห็นผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียน (CEO Survey)” 
8. IR Talk ครัง้ท่ี1 หวัข้อ IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates  
9. IR Talk Series #2 “How to prepare for international roadshows” 
10. IR Talk Series #3 "Cracking the Secrets of IR Success for Mid-Small Cap"  
11. หลกัสตูร การขบัรถเชิงป้องกนัอบุตัเิหตแุละการขบัรถเพ่ือประหยดัเชือ้เพลงิ 
12. หวัข้อ Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities 
13. หลกัสตูร “ความรู้พืน้ฐานส าหรับวชิาชีพนกัลงทนุสมัพนัธ์ (IR Fundamental Course)” 
14. หลกัสตูรวชิาการผู้พพิากาษสมทบในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาฯกลางรุ่นท่ี 12/2560 
15. ร่วมรับฟังข้อมลู เร่ือง การสง่รายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution 
16. Seminar & Workshop หวัข้อ "Sustainable Supply Chain"  
17. หวัข้อ การซกัซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทนุ 
18. หวัข้อ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation 
19. หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ 
20. หวัข้อ ICO and Cryptocurrency 's Legal Acc. and Tax Challenges  
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21. หลกัสตูรกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 
22. หลกัสตูรการอบรมบญัชีเชิงปฏิบตักิาร – การรวมธรุกิจ 
23. หวัข้อ Business Transformation 
24. IT Future for Capital Market 2/2561 หวัข้อ "The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry"  
25. IT Future for Capital Market 3/2561 หวัข้อ INNOVATION – Innovative toward future society with AI and IoT  
26. หวัข้อ Enhanced experiences in the Digital workplace for 2019  
27. หวัข้อ AIS Business : THE DIGITAL FUTURE for 2019  
28. หวัข้อ Global innovation policy  
29. หวัข้อ Israel ICT Roadshow 2018 
30. หวัข้อ Azure Summit 2018: Artificial Intelligence and Data & Analytics 
31. หวัข้อ Living with disruption: Impact of Block chain on Businesses 
32. หวัข้อ Automatic Project Resourcing with App Maker 

 
หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี ้ 
1. หลกัสตูร เทคนิคการส่ือสารและการประสานงานท่ีมีประสทิธิภาพ (Effective Coordination & Communications)  
2. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) 
3. Code of Conduct – จรรยาบรรณธรุกิจ, ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
4. การตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่  
5. การพฒันาชมุชนและการรักษาสิง่แวดล้อม 

 

สรุปจ านวนช่ัวโมงการอบรมพนักงานประจ าปี 2561 
 

ระดับ จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน 

ผู้บริหาร 36 

พนกังาน  19 
 
ทัง้นีส้ าหรับหลกัสตูรการอบรมภายนอก บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีเหมาะสม

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการท างานท่ีจัดขึน้โดยสถาบนัต่าง ๆ และการอบรมภายในเพ่ือให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัองค์กร นโยบาย ภาพรวมขององค์กร เพ่ือรับทราบและปฏิบตัอิย่างถกูต้อง
ร่วมกนั รวมถึง การพฒันาด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

NCL มีความมุง่มัน่ในการพฒันาบริษัท ให้เป็นผู้น าในด้านการให้บริการด้านโลจิสตกิส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะ
เป็นทางเลือกแรกและทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท  เน้นการท างานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ด้วยการมุ่งเน้นในด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม และ 
สิง่แวดล้อม โดยอยู่ภายใต้หลกัปฏิบตัสิากล ซึ่งได้ก าหนดแนวทางไว้ดงันี ้

1. การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและให้บริการแก่ลกูค้า
ด้วยความจริงใจ พร้อมทัง้สร้างเครือขา่ยพนัธมติรทางการค้าและส านกังานตา่งประเทศท่ีมีประสทิธิภาพ 

2. ด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสตัย์ เป็นธรรม ยึดมัน่ในการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดทางการค้า เสริมสร้างความชดัเจน
โปร่งใสในการบริหารองค์กร รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้
อ านาจในทางมชิอบ เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 

3. สง่เสริมการปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของ
บคุคลท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการม
ให้ความเคารพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตัง้อยู่  

4. มุง่เน้นการปรับปรุง พฒันา กระบวนการท างานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คณุค่าตามหลกัการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้
องค์กร เพ่ือสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพ่ือให้แก่ลูกค้าและสร้างการ
เจริญเตบิโตในระยะยาว 

5. สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการลดและควบคมุผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ รวมถึงคูค้่าท่ีเก่ียวข้อง 

6. ห่วงใยและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการท างานของพนกังาน คูค้่า ลกูค้า ผู้
มาตดิตอ่ เพ่ือป้องกนัการสญูเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการท างาน 

7. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถด้านแรงงาน และสง่เสริมให้เกิด
ความสขุในการท างาน อนัจะน าไปสูก่ารขบัเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

8. สง่เสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสทิธิผล
รวมถึงการสร้างคณุคา่ให้แก่องค์กร และ ผู้มีสว่นได้เสีย 

9. มุง่มนัในการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครบถ้วน และ รอบด้าน เพ่ือป้องกันความสญูเสียและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
ได้ เพ่ือน าไปสูค่วามยัง่ยืนในอนาคต  

10. เห็นความส าคญัของทีมงาน พนักงาน และผู้บริหาร ทกุคนในองค์กร และสนับสนุนสร้างความสมคัรสมานสามคัคี สร้าง
ความเป็นปึกแผน่ รวมใจ ซึ่งก่อให้เกิดพลงัในการขยัเคล่ือนองค์กรไปข้างหน้า 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 

การบง่ชีผู้้ มีสว่นได้เสยีและประเด็นผลกระทบ 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

-  ลู ก ค้ า  ( ภ า ค รั ฐ , 
ภาคเอกชน) 
- คู่แข่งทางการค้า 
- ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย 
(Agent) 
- เจ้าหนีท้างการค้า 

- พนักงาน , ลกูจ้าง 
-  ลู ก ค้ า  ( ภ า ค รั ฐ , 
ภาคเอกชน) 
- คู่ค้า 
- คู่แข่งทางการค้า  

- พนักงาน , ลกูจ้าง 
- คณะกรรมการบริษัท 
-  ลูกค้า,  ตัวแทนการ
ขาย, คู่ ค้า , ผู้ ถือหุ้ น , 
นั ก ล ง ทุ น ,  ส ถ า บั น
การเงิน, ชมุชน, สงัคม 
- คู่แข่งทางการค้า 
- กลต,ตลท, หน่วยงาน
ราชการ 

- พนักงาน , ลกูจ้าง 
- ผู้ รับจ้างขนส่ง 
- ผู้ถือหุ้น, นักลงทนุ 
- ธนาคาร 
- คู่ค้า (สายการเดินเรือ, 
สายการบิน, รถขนส่ง
ทางบก) 
- ชมุชน, สงัคม 
- หน่วยงานราชการ 

-  ห น่ ว ย ง า นภาค รั ฐ 
(ศุลกากร) ทั ง้ในและ
ต่างประเทศ 
 

- ลกูค้า  
- ผู้ใช้สินค้า  
- ชมุชน , สงัคม 

 

ประเดน็ผลกระทบ 
- การแข่งขันที่เป็นธรรม 
- การทจุริตคอร์รัปชนั 
-  การรักษาความลับ
ของลกูค้า 
- ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ 
- การปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
 

- สิทธิมนษุยชน 
- การปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
- การร่วมพฒันาคู่ค้า  
- การทจุริตคอร์รัปชนั 
-  สุ ข ภาพและความ
ปลอดภยัในการท างาน 
 
 
 

- สิทธิมนษุยชน  
- การปฏิบตัิด้านแรงงาน 
-  สุ ข ภาพและความ
ปลอดภยั 
- การทจุริตคอร์รัปชนั 
- การเปิดเผยข้อมลู  
- การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 
-  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย 
- การบริหารความเส่ียง 
- สงัคม และ ชมุชน 

- สิทธิมนษุยชน 
-  สุ ข ภาพและความ
ปลอดภยัในการท างาน 
- การปฏิบตัิด้านแรงงาน 
- การทจุริตคอร์รัปชนั 
- การปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
-  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย 
- สงัคม และชมุชน 
- มลภาวะ  
-  ก า ร เ ป ล่ี ย น แปล ง
สภาพภมูิอากาศ 

- ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ 
- การทจุริตคอร์รัปชนั 
-  การรักษาความลับ
ของลกูค้า 
- การปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
 
 
 

- สิทธิมนษุยชน 
- ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ 
- การปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
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ปัจจัยความเส่ียง                     

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ในการให้บริการลกูค้าในเขตต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมติรทางการค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธรุกิจจัดการขนส่งใน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการตดิตอ่ประสานงานเพ่ือให้บริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรับค่าบริการจากลกูค้าท่ีปลายทางและการจ่ายต้นทุนค่าบริการต่าง  ๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้นทุนค่าระวางเรือ, ค่าระวาง
เคร่ืองบิน, ค่าขนส่งหรือค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็นต้น  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงิน
ตา่งประเทศส าหรับการให้บริการลกูค้าท่ีมีการใช้บริการตวัแทน(Agent) ในตา่งประเทศดงักลา่ว โดยในปี 2560 และ ปี 2561บริษัท
ฯ มีรายได้เป็นสกลุเงินต่างประเทศเท่ากบั 131.94 ล้านบาท และ 125.40 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.41 และร้อยละ 
17.76 ตามล าดบั และมีต้นทนุคา่บริการท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากบั เท่ากับ 97.65  ล้านบาท และ 75.91 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 16.95 และร้อยละ 13.46 

บริษัท ฯ อาจได้รับความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจากรายได้และต้นทนุในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ รายได้จากการให้บริการเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ หากเงินบาทแขง็คา่ขึน้ ย่อมสง่ผลตอ่รายได้ท่ีได้รับลดลง 
สว่นต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะสง่ผลต่อต้นทนุท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศย่อมสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท การท่ีบริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูป
สกลุเงินตราตา่งประเทศ จึงถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางสว่น โดย
บริษัทฯ จะมีการตดิตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพ่ือจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยท่ีผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนดงักลา่ว บริษัทฯ มีการลดความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนด้วยการเปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเส่ียงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดลุยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า(Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินเท่ากบั 500,000 เหรียญดอลลา่ร์
สหรัฐ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนแตอ่ย่างใด 
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ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากร 

 ธรุกิจการให้บริการด้านจดัการขนส่งระหว่างประเทศนัน้ต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีบงัคบัใช้ใน
การส่งออกหรือน าเข้าและกฎหมายของประเทศตา่ง ๆ รวมทัง้ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเง่ือนไขในพิธีการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถกูต้องและสามารถรับหรือสง่สนิค้าได้ตาม
ก าหนดเวลา ในสว่นของธรุกิจขนสง่ในประเทศนัน้ก็ต้องอาศยัพนักงานขบัรถท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงตอ่การขาดแคลนบคุลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนกังานลาออก
แล้วบริษัทฯ ยงัไมส่ามารถหาบคุลากรทดแทนได้ทนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรดงักลา่วเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความส าคญัการพฒันาและจงูใจให้ท างานกับ
บริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานในแต่ละสายงาน  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีอัตราการหมนุเวียนของพนักงานในส่วนงานท่ีส าคญั   ต่อการประกอบธุรกิจท่ีต ่า 
โดยมีอายุงานเฉล่ียของพนักงานในแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้บริการ
ขนสง่และกระจายสนิค้าระหวา่งประเทศ (NVOCC) ไมต่ ่ากวา่ 5 ปี และมีอายงุานเฉล่ียของพนกังานระดบัผู้บริหารไมต่ ่าวา่ 20 ปี  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างาน อาทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงฐานข้อมลูลกูค้าเพ่ือจดัการเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินพธีิศลุกากรและการน าเข้า-สง่ออก 
และระบบก าหนดต าแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบตดิตามสถานะการจดัสง่สนิค้าด้วยรถบรรทกุหวัลาก
และหางลาก ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความสะดวกแก่พนกังานในการให้บริการลกูค้าและยังช่วยลดจ านวนบคุลากรท่ีต้องใช้ในขัน้ตอนการ
ท างานตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ยงัคงให้ความส าคญัในการพฒันาและน าระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิม่ความ
สะดวกให้พนกังาน และเพิม่ประสทิธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ นัน้กระจายอยู่ในกลุ่มธรุกิจตา่ง ๆ ทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
กลุ่มผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลกูค้ารายใดเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30 
ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ ไมมี่การให้บริการแก่ลกูค้ารายใดรายหนึ่งในสดัส่วน
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลูกค้าใหม่เพ่ือกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้บริการต่าง ๆ ของ         
บริษัทฯ อีกด้วย  
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศซึ่งต้องเก่ียวข้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใช้
ในการส่งออกหรือน าเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ 
และบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัติามได้ ก็อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการสง่สนิค้าได้ตามข้อก าหนดท่ีลกูค้าต้องการ รวมถึง
อาจเกิดความเสียหายจากคา่ปรับตา่ง ๆ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบุคลากรท่ีมี ความรู้ความช านาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหวา่งประเทศไว้คอยให้บริการ
แก่ลกูค้าและคอยให้ค าแนะน าแก่พนักงานในสว่นงานตา่ง ๆ โดยบริษัทฯ มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการศกึษาข้อมลูและติดตาม
การบงัคบัใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศตา่ง  ๆ ทัง้จากการตดิตามขา่วสาร ติดตอ่หน่วยงานราชการ รวมทัง้
การรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคูค้่าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพ่ือแจ้งข้อมลูให้ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ในบริษัท
รับทราบและน าไปปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องตามระเบียบและกฎหมายศลุกากรรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องส่งผลให้แต่ละสว่นงาน
ในบริษัทฯ ได้รับข้อมลูอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอต่อให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้าให้สามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่าง  ๆ ได้ 
ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องตา่ง ๆ  

ความเส่ียงจากลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนและการด าเนินธรุกิจในต่างประเทศ เน่ืองจากในการด าเนินธรุกิจในประเทศท่ีไม่
คุ้นเคย ทัง้ด้านวฒันธรรม สงัคม การเมือง กฎหมาย ข้อบงัคบั โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจท าให้
บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีมากขึน้ เน่ืองจากมีบริษัทตา่งชาตจิ านวนมากท่ีให้บริการในลกัษณะใกล้เคียงกนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ความเส่ียงในด้านตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน โดย
จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งสามารถควบคมุและมีอ านาจตดัสนิใจในบริษัทตา่ง ๆ ท่ีไปลงทนุได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพจิารณาหาผู้บริหาร
และทีมงานท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ก่อน เพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินธรุกิจในประเทศท่ีตดัสนิใจลงทนุ  

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพวัถาวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.68 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายและช าระแล้ว ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พวัถาวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลา่ว เป็นผู้ มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงใน
การลงมตท่ีิส าคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่ในเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมตใินเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
เช่น การเพิม่ทนุ การลดทุน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้  
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อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัท ฯ มี
ความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นจ านวน 5 ท่านจากจ านวนกรรมการรวมทัง้หมด 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านซึ่ง
แต่ละท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจน
สามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง  นอกจากนัน้แล้ว กลุ่ม
บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตักิรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมตัิในการท ารายการนัน้  ๆ  ท าให้สามารถลดทอนความเส่ียงอัน
อาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ี
สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ของ
บริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมการด าเนินงาน การรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง เช่ื อถือได้ และ
ทนัเวลา  รวมทัง้มีการปฏิบตัติามนโยบาย และเป็นไปตามข้อก าหนด  กฎหมาย และข้อบงัคบัของทางราชการ มีการทบทวนความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐาน
ความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียในทกุฝ่าย นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีในการพิจารณา
คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเก่ียวกับกับการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคมุ, 2) การประเมนิและบริหารความเส่ียง, 3) การควบคมุการปฏิบตังิาน
ของฝ่ายบริหาร, 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และ 5) ระบบการตดิตามและประเมนิผล โดยสรุปภาพรวมได้ดงันี ้

องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอแล้ว  ไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั โดยผู้บริหารได้สนบัสนนุให้พนกังานในองค์กรตระหนักถึงความส าคญัใน
การควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการให้ระบบควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทัง้สามารถมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยบริษัทมีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผดิชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ได้ก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระดบัอ านาจการบริหาร และระดบัการอนมุตัริายการท่ีเหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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การประเมินและการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส าคญัของการบริหารและจัดการองค์กรท่ีดี เพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรให้เติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร  โดยได้จัดท า
นโยบายบริหารความเส่ียง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส าหรับบริหารจัดการความเส่ียง จัดการเพ่ือป้องกัน ลดความเส่ียง หรือ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับการป้องกนัการทจุริต คอรัปชั่น บริษัทฯ มี
การก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ต่อเน่ืองทุกเปี โดยได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น และบรรจุไว้ใน นโยบายการก ากับดแูล
กิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธรุกิจของบริษัท ภายใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบายเก่ียวกบัการรับ  การให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ 
“นโยบายเก่ียวกับการป้องกันการทจุริตและการให้สนิบน” โดยประกาศให้พนกังานในบริษัทได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรกฎาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัท มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงานงวดเดียวกันกับปีก่อน และกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์สาเหตขุองผลต่าง และปรับกลยุทธ์ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากพบข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญั 
กรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการแก้ไขดงักลา่วอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้บริษัทยงัได้ก าหนด
นโยบายตา่ง ๆ เพ่ือให้มีการพิจารณาอนุมตัธิุรกรรมของบริษัทท่ีค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยมีกระบวนการ
ตดิตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้ก าหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนัน้ถือปฏิบตั ิ 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษัทมีการจัดเก็บข้อมลูท่ีส าคญัอย่างเป็นระบบ  มีการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพท าให้มัน่ใจได้ว่า ข้อมลูถกูต้อง
เช่ือถือได้ เพ่ือสนับสนนุการควบคมุภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมลูจากภายในและและภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศใน
การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนด  รวมทัง้ส่ือสารข้อมลูท่ี
จ าเป็นตอ่การสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถท าหน้าท่ีได้ตามท่ีวางไว้ แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร และส่ือสารข้อมลูอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลภายนอก  

 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในองค์กร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ นโยบาย และวธีิปฏิบตัิงาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ
ไปยงัผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัรวมทัง้จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าผิดและการท าทจุริต
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภยั 
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ส าหรับการส่ือสารภายนอกองค์กรบริษัท จดัให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์และช่องทางการติดตอ่ ให้แก่ผู้ลงทนุผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และ
เผยแพร่ขา่วสารท่ีส าคญัผา่น website (www.nclthailand.com) ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จดัให้มีช่องทางให้บคุคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าผิดและทุจริตได้อย่างปลอดภยั มายงัคณะกรรมการบริษัท 
management@nclthailand.com ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตักิารแจ้งเบาแสการท าผดิ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทได้จดัให้มีส่วนตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในโดยการว่าจ้าง
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบ
ทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถ
ควบคุมดแูลเร่ืองการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว โดยสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการท่ี
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกล่าวน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรับการควบคมุภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเห็นต่างไป
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไมมี่- 

หน่วยงานก ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบคุคลภายนอก (Outsource)  โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุได้มีมตแิตง่ตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ได้
มอบหมายให้คณุวรรณา เมลืองนนท์ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รับผดิชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์  จ ากัด แล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว เน่ืองจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมา
เป็นระยะเวลา 20 ปี และผู้ปฏิบตังิานหลกัได้เคยผา่นหลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสดุ รุ่นท่ี 3/56 อีกทัง้ยังไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ   กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและน าเสนอ
ข้อแนะน าให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงานการควบคมุภายใน (Compliant 
unit) เพ่ือประสานงานกบับริษัทผู้ตรวจสอบดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนัน้ จะต้องผ่านการคดัเลือกและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงน าเสนอผู้ตรวจสอบภายในท่ีผ่านการ

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


                         
 

  

รายงานความยัง่ยนื 2561 - บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)          41 
 

พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแก่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพจิารณาอนมุตักิารวา่จ้างรวมถึงการเจรจาตอ่รอง
ในคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 



                         
 

  

รายงานความยัง่ยนื 2561 - บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)                    42 

 

การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี ซึ่งมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจท่ีท าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แกูู่้ ถือหุ้ น        
ูู้ลงทนุและูู้ ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและสง่เสริมให้เกิดความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการ (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยก าหนดให้มีนโยบายก ากับดแูล
กิจการ และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรตัง้แต่ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการ ูู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ได้ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้
พจิารณาทบทวนคูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงนโยบายและข้อพงึปฏิบตัติา่ง ๆ ให้คลอบคมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สทิธิของูู้ถือหุ้น  
2. การปฏิบตัติอูู่้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
3. การค านึงถึงบทบาทของูู้มีสว่นได้เสีย  
4. การเปิดเูยข้อมลูและความโปร่งใส 
5. ความรับูดิชอบของคณะกรรมการ 

ดงันัน้กรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ูู้บริหาร และพนกังานทกุคนยึด
เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานดงันี ้ 

1) คณะกรรมการบริษัท ูู้บริหาร และ พนกังานทกุคน จะปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความมุง่มัน่ ทุ่มเท และรับูดิชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและยึดมัน่ในนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงคู่มือจริยธรรม
ธรุกิจของบริษัท มาเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 

2) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัร่วมกบัูู้บริหารในการก าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายธรุกิจ
ของบริษัท รวมถึงการวางแนวทางในการบริหารจดัการและด าเนินธรุกิจท่ีมีความเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัท ูู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับูิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ 
และ ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

4) คณะกรรมการบริษัท ูู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตอูู่้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ดแูลสอดส่อง ควบคมุ และ ป้องกันการตดัสินใจ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีมีความขดัแย้งทาง
ูลประโยชน์ 
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5) คณะกรรมการบริษัท ูู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ยุติธรรม 
โปร่งใสตรวจสอบได้  

6) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบบญัชี
และรายงานทางการเงินถกูต้องและเช่ือถือได้ 

7) ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมและปลกูจิตส านึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 

8) ด าเนินการให้มีการเปิดเูยสารสนเทศท่ีส าคญั ทัง้ในเร่ืองการเงิน และเร่ืองท่ีไมใ่ช่เร่ืองการเงิน อย่างถกูต้อง เพียงพอ 
เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือใหูู้้ ถือหุ้นและนักลงทุน และูู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกนั อย่างเหมาะสมและทัว่ถึง 

9) ด าเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชนั รวมถึงมีการควบคมุดแูลอย่างตอ่เน่ือง 
10) ด าเนินธุรกิจด้วยความรับูิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงูู้ มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และน าไปสู่การ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือให้กรรมการ ูู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 
รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน โดยเพิม่เตมิเร่ืองการให้ข้อมลูการกระท าูิดและการทุจริต การฝ่าฝืน หรือ
การไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม วธีิการแจ้งเบาะแส ให้ข้อมลู และมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมตอ่ ูู้ ให้ข้อมลู ูู้รายงาน ูู้
ร้องเรียน หรือูู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมลูดงักลา่ว  

จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ูู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบตัิงานและตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อย่าง
โปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการก ากับดแูลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ูู้บริหาร และ พนักงานทุกคนใน
องค์กร และปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคมุดแูลอย่างตอ่เน่ือง โดยได้มีการเูยแพร่ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” 
และ “คูมื่อจริยธรรมธรุกิจ” ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพ่ือให้บคุคลภายนอกได้รับทราบ และ มีการส่ือสาร
ภายในองค์กร เพ่ือให้กรรมการ ูู้บริหาร และ พนกังานของบริษัท รับทราบเพ่ือน าไปปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้อง 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของูู้ ถือหุ้นตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของูู้ ถือหุ้น  
โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของูู้ ถือหุ้น  โดยท าหน้าท่ีดแูลูลประโยชน์ของูู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
รวมถึงสง่เสริมใหูู้้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของูู้ถือหุ้นทกุกลุม่ไม่วา่จะเป็นูู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ 
ทัง้ท่ีเป็นูู้ถือหุ้นรายใหญ่ ูู้ถือหุ้นรายย่อย หรือูู้ถือหุ้นประเภทสถาบนั ได้แก่  การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น  การมีสว่นแบง่ในก าไร
ของบริษัท  การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมูู้ ถือหุ้นเพ่ือ

http://www.nclthailand.com/
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แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตังูู้้สอบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีูลกระทบท่ีมีนัยส าคญัตอ่บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันูล การ
ก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของูู้ถือหุ้น 

1) ก าหนดให้มีการประชุมสามญัูู้ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ีสิน้รอบบญัชีของบริษัท
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับูลประโยชน์ของูู้
ถือหุ้นซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัจิากูู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชมุวสิามญัูู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป 

2) เปิดโอกาสใหูู้้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ลว่งหน้า โดยมีระยะเวลาให้พิจารณาเสนอได้อย่างน้อย 30 วนั บริษัทได้จดัท าหลกัเกณฑ์การให้สิทธิูู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัูู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้ประกาศและเูยแพร่หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอ ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพรู่า่นเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยใหูู้้ถือหุ้นสามารถ
เสนอตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน – 29 ธนัวาคม 2560 ทัง้นีเ้ม่ือถึงก าหนดการปิดรับ ปรากฎว่า
ไมมีูู่้ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

3)  จัดท าและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญูู้ ถือหุ้ นประจ าปีให้กับูู้ ถือหุ้ นทุกท่านรวมถึงูู้ ถือหุ้ นสถาบัน พร้อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมลูส าคญัและจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของูู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ท่ีู่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด และระบวุธีิการมอบฉนัทะให้ชดัเจน พร้อมทัง้ระบ ุวนั เวลา สถานท่ี 
และแูนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารท่ีูู้ ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงใน
วนัประชมุเพ่ือรักษาสทิธิในการเข้าประชมุโดยจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และกรณีมีรายการได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการเก่ียวโยง หรือขอ
เพิกถอนหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อกรรมการและพนักงาน การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าให้แก่
บคุคลในวงจ ากัด เพิม่ทนุ หรือลดทนุ ต้องสง่จดหมายเชิญใหูู้้ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วนให้แกูู่้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมูู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้ประกาศลงใน
หนงัสือพมิพ์ฉบบัภาษาไทยเป็นเวลา 3 วนั ติดตอ่กันก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 3 วนั นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้เูยแพร่
หนังสือเชิญประชมุสามญัูู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบัสมบูรณ์ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมบนเวบ็ไซต์ โดยท่ีฉบบั
ภาษาไทย เูยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 30 วนั และฉบบัภาษาองักฤษ เูยแพร่ลว่งหน้าก่อนวนั
ประชุมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหูู้้ถือหุ้นได้รรับข้อมลูขา่วสารเพ่ือการตดัสินใจในการลงมตอิย่างเพียงพอถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และเพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัูู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหน้าส าหรับใหูู้้ ถือหุ้น
เตรียมตวัมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้มีการแจ้งู่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ วา่บริษัทได้เูยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุบนเว็ปไซต์ของบริษัทด้วย 
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4) ในกรณีท่ีมีการเพิ่มวาระการประชมุจะมีการแจ้งใหูู้้ถือหุ้นทราบในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของูู้
ถือหุ้นและจะส่งหนังสือนดัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทัง้จะเูยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุมูู้
ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนจดัสง่เอกสาร 

5) เพิม่ช่องทางในการรับทราบข้อมลูและขา่วสารของูู้ถือหุ้นู่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมลูและข่าวสารต่าง ๆ 
ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมูู้ถือหุ้นให้เูยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า เพ่ือใหูู้้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวโหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปเอกสารจริงจากบริษัท  

6) บริษัทไม่กระท าการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากัดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมของูู้ ถือหุ้น ูู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า
ประชมุสามญัูู้ถือหุ้น และ วสิามญัูู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชมุ 

7) หากูู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทเปิดโอกาสใหูู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด 
ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ูู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับูู้ ถือหุ้นทุกประการ  ทัง้นีบ้ริษัทได้ท า
การเสนอรายช่ือของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพ่ือเป็นทางเลือกของูู้ ถือหุ้นให้มีโอกาสเลือกมอบ
ฉนัทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งอีกด้วย 

8) ในการประชุมูู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงใหูู้้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึง
วธีิการใช้สทิธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามตอ่ท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ทัง้นี ้ในระหวา่งการประชมุจะเปิดโอกาสใหูู้้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคดิเห็น และตัง้ค าถามในท่ี
ประชมุอย่างอิสระเตม็ท่ี โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมการ 
ูู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และูู้ ท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชมุูู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุด้วย 

9) การด าเนินการนบัคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบคุลากรภายนอกท่ีเป็นอิสระ เป็นูู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
ท่ีประชุมสามัญูู้ ถือหุ้ นและวิสามัญูู้ ถือหุ้ น อาทิ ูู้ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือูู้ ถือหุ้ น
อาสาสมคัร หรือท่ีได้รับการคดัเลือกและเห็นชอบจากท่ีประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเูยให้ท่ีประชมุทราบและบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชมุ 

10) ให้สทิธิูู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุสามญัประชุมูู้ถือหุ้นหรือการประชมุวิสามญัูู้ถือหุ้น ภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว มีสทิธิ
ออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหวา่งพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมต ิ

11) บริษัทได้ระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญูู้ ถือหุ้ นและวิสามัญูู้ ถือหุ้ น และในการ
ประชมุดงักล่าว หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีสว่นเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชมุจะแจ้ง
ใหูู้้ เข้าร่วมประชุมทราบก่อนพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้เสียนัน้จะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนัน้ ๆ  

12) บริษัทท าการเปิดเูยมติและูลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามญัูู้ ถือหุ้ นและวิสามัญูู้ ถือหุ้ น
ภายในวนัประชมุ หรืออย่างช้า ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเูยแพรู่า่นเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภายในวนัเดียวกนั 

13) จดัให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทึกประเดน็ซกัถามและข้อคดิเห็นท่ีส าคญัไว้ในรายงานการ
ประชมุเพ่ือใหูู้้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทจะน าส่งรายงานการประชุมูู้ ถือหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชมุูู้ถือหุ้น และเูยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของ
บริษัท 

14) สทิธิในการได้รับเงินปันูล การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันูล เหตุู ลและ
ข้อมลูประกอบการพจิารณาในการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันูลใหูู้้ถือหุ้นได้ทราบ ทัง้ใน รายงานประจ าปี และ แบบฟอร์ม 
56-1(รายละเอียดหวัข้อ นโยบายจ่ายเงินปันูล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)  

 ทัง้นีใ้นปี 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและอนุมตัิให้งด
จ่ายเงินปันูลประจ าปี 2561 ให้กบัูู้ถือหุ้นเพ่ือให้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุขยายธรุกิจใน
อนาคต โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของูู้ถือหุ้น 

15) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณา
รูปแบบและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการแตล่ะต าแหน่ง โดยพจิารณาจากูู้ประกอบการท่ีมีประเภทธรุกิจ 
ขนาดธุรกิจ และความรับูดิชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีมีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกนับริษัทฯ ซึ่งได้เสนอคา่ตอบแทนในรูปของค่า
เบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ และน าเสนอให้ท่ีประชุมูู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีร้ายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจ าปี และ แบบฟอร์ม 56-1 ในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการและูู้บริหาร” 

16) สทิธิในการในความเห็นชอบในการแต่งตังูู้้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนูู้สอบบญัชี  : คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นูู้พิจารณาคดัเลือกและก าหนดค่าตอบแทนูู้ตรวจสอบบญัชี เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ท่ี
ประชุมูู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมตัิ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับูู้ สอบบัญชีท่ีน าเสนอเข้ารับการแต่งตัง้อย่างเพียงพอ เช่น 
คณุสมบตั ิความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และคา่ตอบแทนของูู้สอบบญัชี เพ่ือประกอบการพจิารณาของูู้ถือหุ้น 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัูู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทางการเงิน ูู้บริหาร เลขานุการบริษัท และ 
ูู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วน เพ่ือตอบข้อซกัถามในประเดน็ตา่ง ๆ ของูู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัท าหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัูู้ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นูู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แกูู่้ ถือหุ้นลว่งหน้าและเูยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และรายงานการประชมุสามญัูู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้เูยแพร่
บนเวบ็ไซต์ของบริษัทหลงัวนัประชุมภายใน 14 วนั ส าหรับการให้สิทธิูู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการด าเนินการโดยได้ประกาศและเูยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีการเสนอ ูา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพรู่า่นเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.nclthailand.com) โดยใหูู้้ ถือหุ้ นสามารถเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตัง้แต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน – 29 
ธนัวาคม 2560 ทัง้นีเ้ม่ือถึงก าหนดการปิดรับ ปรากฏวา่ไมมีูู่้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วแตอ่ย่างใด ทัง้นีใ้นการลงทะเบียน

http://www.nclthailand.com/
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เข้าประชุม บริษัทได้จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแกูู่้ ถือหุ้น โดยมีเจ้าหน้าท่ี และ ระบบคอมพวิเตอร์ ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม มีการลงทะเบียนูู้ เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทัง้จัดพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แกูู่้ ถือหุ้น
ทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง และได้รับการมอบฉนัทะ 

 

   

  

และในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญูู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทางการเงิน ูู้บริหาร เลขานุการบริษัท และ 
ูู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วมประชมุอย่างครบถ้วน เพ่ือตอบข้อซกัถามในประเดน็ตา่ง ๆ ของูู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัท าหนงัสือ
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เชิญประชมุสามญัูู้ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นูู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แกูู่้ ถือหุ้นลว่งหน้าและเูยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวนัประชุม 16 วนั และรายงานการประชุมวิสามญัูู้ ถือหุ้น 1/2561 ได้เูยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทหลังวนัประชุมภายใน 14 วัน ทัง้นีใ้นการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดให้มีการอ านวยความ
สะดวกแกูู่้ ถือหุ้น โดยมีเจ้าหน้าท่ี และ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนูู้ เข้าประชุมด้วย
ระบบบาร์โค้ด พร้อมทัง้จดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระให้แกูู่้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง และได้รับการมอบฉนัทะ 

  

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทมีการปฏิบตัิตอูู่้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทังูู้้ ถือหุ้นท่ีเป็นูู้บริหาร ูู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นูู้บริหาร  
ูู้ ถือหุ้นคนไทย ูู้ถือหุ้นต่างชาติ ูู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และูู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับูู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการได้ดแูลให้การใช้เงินของูู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้  

1) บริษัทได้ให้ความส าคัญกับูู้ ถือหุ้นทุกราย โดยการเปิดโอกาสใหูู้้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  โดยมีระยะเวลาให้พิจารณาเสนอได้อย่างน้อย 30 วัน 
บริษัทได้จดัท าหลกัเกณฑ์การให้สทิธิูู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัูู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้ประกาศและเูยแพร่หลกัเกณฑ์
และวธีิการเสนอ ูา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพรู่่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.nclthailand.com) ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน – 29 ธนัวาคม 2560 

2) ปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกใหูู้้ ถือหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดหรือ
ละเมดิหรือลิดรอนสทิธิของูู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและให้ข้อมลูในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชมุอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพ ความรวดเร็วและ
ได้มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีูู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้
สถานท่ีจัดการประชุมมีขนาดเพียงพอเพ่ือรองรับกับจ านวนูู้ ถือหุ้ น และก าหนดสถานท่ีประชุมเป็นบริเวณท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

http://www.nclthailand.com/
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3) ในการประชมุูู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไมเ่ปล่ียนแปลงข้อมลูส าคญั และด าเนนิการ
ประชมุูู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่เพิม่ระเบียบวาระการประชมุโดยท่ีท่ีไมไ่ด้
แจ้งใหูู้้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพ่ือใหูู้้ถือหุ้นมีโอกาสศกึษาข้อมลูประกอบระเบียบวาระอย่างเพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

4) เพิ่มการอ านวยความสะดวกแกูู่้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชมุูู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยูู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชมุและลงมตแิทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการ
อิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสือเชิญประชมุูู้ถือหุ้น 

5) ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นูู้ดแูลูู้ถือหุ้น โดยูู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นูู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง หากเป็นข้อร้องเรียน 
กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการหาวธีิแก้ไขท่ีเหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะท า
การพจิารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคดิเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพจิารณาวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีูลตอูู่้มีสว่นได้
เสียโดยรวม หรือมีูลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุมูู้ ถือหุ้ น เพ่ือ
พจิารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุูู้ถือหุ้นตอ่ไป 

6) เปิดเูยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันู่านเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือใหูู้้ ถือหุ้ นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส าคัญของบริษัทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงรวมถึงสารสนเทศท่ีบริษัทเปิดเูยตามข้อก าหนดตา่ง ๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเูยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว จะน าข้อมลูเูยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงจัดให้มีช่องทางการส่ือสารระหว่าง
บริษัทกบัูู้ถือหุ้นในเวบ็ไซต์บริษัท เพ่ือใหูู้้ถือหุ้นสามารถซกัถามและได้รับข้อมลูอย่างเท่าเทียม 

7) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและูู้บริหาร ในหน้าท่ีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้งขา่วสารและข้อก าหนดตา่ง 
ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและูู้บริหารตามท่ีได้รับแจ้งจากทางหน่วยงาน
ดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ 

8) บริษัทก าหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ูู้บริหาร พนักงาน 
และลกูจ้าง ตลอดจนคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลู โดยมีก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และก าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเูยข้อมลูของบริษัท หรือน าข้อมลูของบริษัทเพ่ือไปใช้เพ่ือประโยชน์
สว่นตน พร้อมทัง้แจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท  และนโยบายการป้องกันความขดัแย้งทาง
ูลประโยชน์ ซึ่งอนุมตัิโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 และ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดงักล่าว และได้มีมติ
อนมุตัใิห้ใช้เป็นฉบบัปัจจบุนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทก าหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อักษรและแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทกุคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และวิธีการดแูลกรรมการ และูู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเูยต่อ
สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. กรรมการ ูู้บริหาร พนักงานและลกูจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภายในของบริษัทย่อย 

2. กรรมการ ูู้บริหาร พนักงานและลกูจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือ ข้อมลู
ภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเูย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใด ไมว่่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ไมว่า่จะไดู้ลตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

3. ให้ความรู้แก่กรรมการและูู้บริหาร เก่ียวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่ สมรส 
และบุตรท่ียังไมบ่รรลนุิตภิาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การ
รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 

4. ให้กรรมการและูู้บริหารของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ จัดท าและเปิดเูยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท ในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ห้ามมใิห้กรรมการ ูู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียังไม่
บรรลนุิติภาวะ) ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคัญซึ่งมีูลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเูยตอ่สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ี
ข้อมลูภายในของบริษัท ได้เปิดเูยต่อสาธารณชนแล้ว ูู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเูยข้อมลูนัน้ใหูู้้ อ่ืนทราบจนกว่า
จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น บริษัท
ถือเป็นความูดิทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัท โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา 
การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

6. ห้ามมิให้กรรมการ ูู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท่ีมีหรืออาจมี
ูลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมไิด้เปิดเูยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มาในต าแหน่งหรือ
ฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย
ซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้
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ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือูู้ อ่ืน หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเูย
เพ่ือใหูู้้ อ่ืนกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับูลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

7. ก าหนดให้กรรมการและูู้บริหาร รวมถึงูู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับเทียบเท่าูู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจดัท ารายงานและน าสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีออกโดย
บริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะ ในครัง้แรกท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือูู้บริหาร (ตามนิยามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน 
นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือูู้บริหาร และทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้จัดท ารายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ โดยสง่ไปท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และน าสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัทรับทราบทกุครัง้ เพ่ือจดัท าเป็น
รายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการรับทราบทกุไตรมาส 

8. ก าหนดให้กรรมการและูู้บริหาร รวมถึงูู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับเทียบเท่าูู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรายงานเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้า
ก่อนการซือ้ขายตอ่เลขานกุารบริษัทเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขดัแย้งทางูลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการ
ตดัสนิใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพ่ือูลประโยชน์สงูสดุของบริษัท เท่านัน้  และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางูลประโยชน์ โดยก าหนดใหูู้้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีสว่นได้เสียของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ  รวมถึงไมมี่อ านาจ
อนมุตัใินธรุกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

1. กรรมการและูู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางูลประโยชน์ 

2. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ หรือูู้บริหาร ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางูลประโยชน์
กับบริษัท ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มีการน าเสนอรายการเก่ียวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และดแูลให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด 

3. ก าหนดให้กรรมการและูู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะท่ีอาจท าให้กรรมการหรือ
ูู้บริหารรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้และให้
แจ้งการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 
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4. มีการจัดการโครงสร้างท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้ นไขว้กับูู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เพ่ือไม่ท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางูลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเูยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจ าปี 

5. กรรมการ ูู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือ
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจของูู้ มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายและจดัให้ มี
การเูยแพร่ข้อมลูเพ่ือความเข้าใจในการถือปฏิบตัิด้วย 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญแก่การก ากับดูแลูู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ูู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า พนักงาน หรือ
เจ้าหนีต้า่ง ๆ เป็นต้น รวมทัง้สิ่งแวดล้อม สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอูู่้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของูู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิ
ดงักล่าวได้รับความคุ้มครองและการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ 
Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัติ่อูู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ตลอดจนค านึงถึงชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ไมล่ว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสทิธิมนุษยชน 
และจะไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมดิสทิธิของูู้มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายและแนวทางปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวเพ่ือสร้างูลตอบแทนท่ีดี
ให้แกูู่้ ถือหุ้น และด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ด าเนินการใด ๆ 
ท่ีจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางูลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของูู้ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเูยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
และสม ่าเสมอ 

1. เคารพในสทิธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตัติอูู่้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อูู้ ถือหุ้น อันจะ

น าไปสูค่วามเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
3. มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง ใหู้ลตอบแทนแกูู่้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
4. รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมี หรืออาจมีูลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของูู้ ถือหุ้นทัส้ารสนเทศท่ีรายงานตาม

รอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องโดยไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของูู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

5. จดัให้มีรายงานความรับูดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
6. เปิดโอกาสใหูู้้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัูู้ ถือหุ้นประจ าปี  
7. เปิดโอกาสใหูู้้ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุูู้ถือหุ้น 
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8. เูยแพร่หนงัสือนดัประชมุูู้ถือหุ้นบนนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการประชมุูู้ถือหุ้น ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือใหูู้้ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 

9. อ านวยความสะดวกในการประชุมูู้ ถือหุ้นโดย วนั เวลา สถานท่ี และ วิธีการท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วม
ประชุมของูู้ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสใหูู้้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้
ูู้ อ่ืนมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10. ด าเนินการกับความขัดแย้งของูลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีูลและเปิดเูยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

11. ปกป้องูลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาูลประโยชน์อนัมชิอบ โดยไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทตระหนักว่าความพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกุญแจส าคญั อันน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัท
อย่างยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1. ด าเนินธรุกิจด้านการูลติ จ าหน่ายสนิค้า และ บริการ ท่ีปลอดภยัตอูู่้บริโภคและเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 
2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจอย่างไม่
ปิดบงัหรือบดิเบือนข้อเท็จจริง 

3. ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลกูค้า รักษา
ความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือูู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ 

4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้า ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5. ปฏิบตัติามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนว
ทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

6. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และ ค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสอ่ย่าง
เป็นธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษัทจะปฏิบตัติอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงูลประโยชน์ร่วมกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และจะไม่ด าเนินการท่ีทจุริตในการค้ากบัคู่ค้า  โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัิต่อคู่ค้า ตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสญัญาท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพฒันา
ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 
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2. มีเกณฑ์ในการคดัเลือกลกูค้าท่ีมีการด าเนินธรุกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัติามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีว 
อนามยั เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิตอ่คู่ค้าบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และ
เคารพซึ่งกนัและกนั 

3. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือูู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ 
4. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่สนิค้าและ

บริการ เพ่ือการเจริญเตบิโตร่วมกนั  
5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ให้ข้อมลูท่ีถูกต้องในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
6. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สนิ หรือูลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ หลีกเล่ียงวิธีการท่ีทุจริตเพ่ือท าลาย
คูแ่ขง่ และรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนั 

2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัติอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัติามสญัญาและเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
4. เปิดเูยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้องและตรงเวลา 
5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งเจ้าหนีท้ราบเป็นการล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษัท และเช่ือว่าพนกังานทกุคนมี
สว่นร่วมในการเตบิโตของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัติอ่พนกังานทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

1. ปฏิบตัิตอ่พนักงานโดยเคารพตอ่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่เปิดเูยหรือ
สงู่า่นข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือูู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด  
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันด้วยเหตทุางเพศ สีูิว เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ 

ความพกิาร หรือสถานะอ่ืนใด ท่ีไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการท างาน 
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4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท  และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนัและเสมอภาค 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานในทุกด้าน  โดยสอดคล้องกับนโยบาย สภาพ
ปัญหา วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจ าทุกปี เช่นการพฒันาศกัยภาพในการท างาน การให้
ความส าคญัในด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น  

7. ก าหนดให้มีการอบรม ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธรุกิจ และการตอ่ต้านคอร์รัป
ชนั กบัพนกังานทกุท่านทราบและปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด 

8. ใหู้ลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี  ความรับูิดชอบ และูลการ
ปฏิบตังิาน รวมถึงก าหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัูลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

9. จดัให้มีสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ นโยบายสวสัดกิารพนกังานช่วยเหลือพนักงานกรณี 
10 โรคร้ายแรง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

10. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เก่ียวกับการท างานซึ่งข้อเสนอตา่ง ๆ จะได้รับการ
พจิารณาและก าหนดวธีิการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั  

11. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมกด้านความรับูิดชอบตอ่สงัคม 
12. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้จัดสภาพแวดล้อมการท างาน  โดยค านึงถึงหลัก

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวติของพนกังาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อกนัภายใต้สิทธิมนุษยชน เคารพต่อหลกัสทิธิมนุษยธรรมสากล เป็นจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ ควรเคารพในเกียรติของแตล่ะบุคคล มีความอิสระ ความเป็นสว่นตวั การมีสิทธิอนัชอบธรรมตามกฎหมายและ
สทิธิมนุษยชน และูลประโยชน์ของูู้ มีส่วนได้เสีย การตดัสินใจของูู้บริหารควรมีความเป็นกลางและปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชาต ิ 

โดยกรรมการ ูู้บริหาร และพนักงานทกุคน รวมทัง้พนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการท างาน ซึ่งต้องค านึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคล ไม่กระท าการ
ใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ข้องเก่ียวกับหน่วยงานหรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิ
มนษุยชนทกุกรณี  
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นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัติอ่การเคารพตอ่ทรัพย์สนิทางปัญญาและการไมล่ะเมดิลขิสทิธ์ิดงันี ้

1. บริษัทจะต้องไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมดิสนิทรัพย์ทางปัญญาของูู้ อ่ืน หรือ คูแ่ขง่ขนัทางการค้า 
2. ูู้บริหารและพนกังานจะต้องไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่หรือข้อมลูจ าเพาะของคูแ่ขง่ โดยวิธีการอันมชิอบ

ด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงท่ีจะไมเ่ปิดเูยข้อมลูของคู่แข่ง ไม่วา่จะได้จากลกูค้าหรือบุคคลอ่ืน  นอกจากนีย้ัง
รวมถึงความลบัทางการค้าของบริษัท เช่นแูนธรุกิจ ข้อมลูทางเทคนิค นวตักรรมใหม ่ซึ่งพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีต้อง
เก็บรักษาเป็นความลบั โดยไมน่ าไปเูยแพร่ให้บคุคลภายนอก ไมว่า่จะเป็นคูแ่ขง่ทางการค้าหรือไมก่็ตาม  

3. บริษัทให้ความส าคญักับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบายให้พนักงานใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามท่ีบริษัท ก าหนดและติดตัง้ให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามมิให้ท าการ
ตดิตัง้หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร์ เกม ฯลฯ ท่ีลขิสทิธ์ิไม่ถกูต้องตามกฎหมาย โดยฝ่ายสารสนเทศมีหน้าท่ี
ก ากับดแูล ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างสม ่าเสมอ และอยู่ในแูนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่ว  

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บริษัทจดัให้มีการจ้างงานท่ียตุธิรรม และให้พนกังานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน ซึ่งพิจารณาจากอตุสาหกรรมท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์ 

คณุวฒุิ หน้าท่ีความรับูิดชอบ โดยพิจารณาจากูลประกอบการของบริษัท ูลการประเมินความสามารถและูลการ
ประเมนิูลการท างานประกอบ  

3. ใหู้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับูดิชอบและูลการปฏิบตังิานของพนักงาน
แตล่ะคน 

4. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการท่ีตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ชุดฟอร์มพนักงาน  สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคร้ายแรง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมถึงการพฒันาฝึกอบรมเพิม่ทกัษะความสามารถ 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทก าหนดช่วงทางให้พนักงานเข้าแจ้งเร่ืองท่ีส่อไปในทางูิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยสามารถส่งเป็น
จดหมายปิดูนึกสง่ตรงถึงกรรมการูู้จดัการ หรือสงู่า่นทางอีเมล์ของกรรมการูู้จดัการ kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้้อมลูของูู้แจ้งจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงัและพนักงานูู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจาก
การรายงานข้อร้องเรียนโดยสจุริต ข้อมลูการเปิดเูยตวัของพนกังานจะถกูเก็บไว้เป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ูู้
ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและค านึงถึงความถกูต้องของข้อมลูท่ีเปิดเูย 

mailto:kitti@nclthailand.com
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นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภยั สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อการประสบความส าเร็จของบริษัท และมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธรุกิจตามมาตรฐานของความปลอดภยั สขุอนามยั และ สิง่แวดล้อม บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเน่ืองจากการท างาน ทัง้ด้านความ
ปลอดภัย  สขุอนามยั และ สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีและความรับูิดชอบของพนกังานทุกคนท่ีจะต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวงัสภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัติามมาตรฐานเพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภยัในสขุภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับพนกังานทกุคน 
2. ปฏิบตัติิตามข้อกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ในด้านความปลอดภยั สขุอนามยัและสิ่งแวดล้อม ของประเทศท่ีบริษัทเข้า

ไปท าธรุกิจ  
3. บริษัทสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัโดยสม ่าเสมอ 
4. พนกังานทกุคนต้องค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส าคญัตลอดเวลา

ท่ีปฏิบตังิาน 
5. พนกังานทกุคนต้องดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ท่ีท่ีปฏิบตังิาน 
6. พนกังานทกุคนมีสทิธิเสนอความคดิเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน สถานท่ีท างานและสภาพแวดล้อมของบริษัทให้

ดีขึน้ได้  
7. บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมในด้านความปลอดภยัตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนกังาน เช่น 

การอบรม จงูใจ การประชาสมัพนัธ์ ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดีเป็นต้น 
8. สง่เสริมให้ความรู้เก่ียวกับสขุอนามยั ความปลอดภัยในทุกระดบั ตลอดจนสนับสนนุวธีิการและการปฏิบตัติามมาตรการ

ป้องกนัสิง่แวดล้อมตามกฎหมายของอตุสาหกรรม 
9. ูู้บงัคบับญัชาทกุระดบั จะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี และจงูใจให้พนกังานปฏิบตังิานด้วยวธีิท่ีปลอดภยั 

โดยในปี 2561 มีสถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุประสบอนัตรายจากการท างาน ดงันี ้ 

จ านวนพนกังานทัง้หมด (คน) จ านวนพนกังานท่ีประสบอนัตราย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภาพ สญูเสียอวยัวะ
บางส่วน 

หยดุงานไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงาน
เกิน 3 วนั 

ไม่หยดุงาน 

145 - - - - - - - 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับูิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ  ชุมชนและสงัคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสงัคมและสว่นรวมท่ีดี  
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1. ไมด่ าเนินธรุกิจท่ีให้สงัคมเส่ือมลง และไมล่ะเมดิสทิธิของบคุคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส านึกความรับูิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนักงานทุกระดบัอย่าง

ตอ่เน่ือง 
3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขูลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของ

บริษัท 
4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน 
6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 
7. สร้างความสมัพนัธ์อันดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อม 

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงูลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มีการทบทวนและประเมนิูลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

2. สร้างวฒันธรรมองค์กร และสร้างจิตส านึกให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความรับูดิชอบในการจดัการ
สิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมาตรการบ าบัดและฟื้นฟู การ

ทดแทน การเฝ้าระวงัดแูลและป้องกนัูลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
5. มีการคดัเลือกคูค้่าท่ีด าเนินธรุกิจเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการได้ตระหนกัและสง่เสริมให้มีการปลกูจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
เพ่ือให้พนกังานมีจิตส านึก และร่วมกนัประหยดัการใช้ทรัพยากร พลงังาน เช่น การเดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลฟิตโ์ดยสาร รณรงค์
การใช้กระดาษสองหน้า ลดการใช้กระดาษในกระบวนการท างาน ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร์ เป็นเวลา และ ปิดแอร์ในช่วงพกักลางวนั 
รณรงค์ให้พนกังานใช้น า้อย่างประหยดั และมีเคร่ืองท าน า้ดื่มไว้บริการพนกังานอย่างเพียงพอ เพ่ือลดการซือ้น า้ดื่มท่ีใช้ขวด
พลาสตกิ 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยความรับูิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงูู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และได้มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัติามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน โดยได้ก าหนดแนว
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ปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชนัไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธรุกิจของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบายเก่ียวกับการรับ  การให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สนิบน” โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

.        นโยบายเก่ียวกบัการรับ-การให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ูู้บริหารและพนกังานถกูห้ามไมใ่ห้เรียกูลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่าและหรือูู้ ท่ีท าธรุกิจกบับริษัทฯ  
- ูู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอูลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพ่ือจูงใจให้ปฏิบตัิในทางท่ีมิ

ชอบ 

  นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สนิบน 

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด าเนินการ
อย่างถกูต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมัน่ใจได้วา่การด าเนินการนัน้จะไมท่ าให้เกิดข้อครหาหรือท าให้บริษัทเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง ส าหรับสิง่ของท่ีกรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส านกังาน หรือแจกจ่ายให้กบัพนกังานในบริษัท 

-  การจัดซือ้จัดหาต้องด าเนินตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแกูู่้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง โดยท่ีการตัดสินใจต้องค านึงถึงความสมเหตสุมูลด้านราคา คณุภาพและบริการท่ีได้รับ รวมทัง้ต้อง
สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐด าเนินการท่ีไม่
ถกูต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัหรือการกระท าใด ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัตินิัน้ก็สามารถท าได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสตา่ง ๆ เป็นต้น 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือูู้บงัคบับญัชาแตล่ะแูนกเป็นูู้มีอ านาจ
พจิารณาและด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานท่ีกระท าความูิด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ท่ีบริษัทก าหนดไว้ โดยบริษัท
ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไว้เป็นล าดบัขัน้ตามความูิด ตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงการพกังานหรือการเลกิจ้าง  

 ทัง้นี ้นโยบายดังกล่าวไดู้่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556  และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัท
รับทราบและน าไปปฏิบตัแิล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎาคม 2556   เป็นต้นไป 

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 

 บริษัทได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน
การคอร์รัปชนั และไมย่อมรับให้มีการเกิดการทจุริตใด ๆ ขึน้จากการด าเนินธรุกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิงานในองค์กร  เม่ือ
วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560  
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 บริษัทมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้าน
การให้สนิบนและการคอร์รัปชันและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยึดมัน่ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทัง้ทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ูู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบตัติาม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเูยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทั่วไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีมีูลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท และมีูลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของูู้
ลงทุนและูู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือใหูู้้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลงัจาก
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะท าการเูยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท
ตอูู่้ถือหุ้น และสาธารณชนูา่นช่องทางและส่ือการเูยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

จัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับูิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมูล ส าหรับงบการเงินของบริษัทนัน้ จะถูกจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเูยข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินงานท่ีูิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และประเมนิและสอบ
ทานระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานูลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ 
และได้จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะส าหรับงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าท่ีในการตดิต่อและให้ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และ
ตรงตอ่ความเป็นจริงแกูู่้ ถือหุ้น นกัวเิคราะห์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 

 บริษัทมุง่มัน่ท่ีรักษาแนวทางการปฏิบตัิขององค์กรท่ีมีมาตฐาน และเป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับูู้
มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ดงั ท่ีระบไุว้ให้นโยบายการก ากบักิจการและคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ จึงได้ก าหนดนโยบายนีข้ึน้เพ่ือเป็นกลไก และ
ให้สทิธิแก่พนกังานและูู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดช่องทางส าหรับการส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษัท
ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ เพ่ือให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการส าหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ท่ีเก่ียวข้องกับการท าูิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
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ควบคมุภายในท่ีบกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการูิดจรรยาบรรณของูู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมลูท่ีได้จาก
รายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั และูู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท 

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบายนีจ้ัดขึน้เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานและูู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย เปิดเูยข้อมลูท่ีแสดงถึงการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบ และจริยธรรมธรุกิจของบริษัท อาทิเช่น  

- การคอร์รัปชนั  
- การฉ้อโกง การยกัยอกทรัพย์ ลกัทรัพย์ 
- การกระท าทจุริตเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและูู้ อ่ืน  
- การกระท าท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั หรือตอ่สิง่แวดล้อม 
- การกระท าโดยเจตนาให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
- การฝ่าฝืนจริยธรรมธรุกิจอย่างชดัเจน 
- การสนบัสนนุการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธรุกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือ

ปกปิดการกระท าดงักลา่ว 

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

นโยบายนีจ้ดัท าเพ่ือให้พนกังานและูู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายมัน่ใจวา่ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง
และพนักงานูู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเน่ืองมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมลูการเปิดเูยตัวของ
พนกังานจะถกูเก็บไว้เป็นความลบัเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ูู้ ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและค านึงถึง
ความถกูต้องของข้อมลูท่ีเปิดเูย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ 

หากพนกังานและูู้มีสว่นได้เสียคนใดเจตนาร้องเรียนด้วยข้อกลา่วหาอนัเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สจุริตตอูู่้ถกูร้องเรียน 
บริษัทจะถือวา่การร้องเรียนดงักลา่วเป็นการละเมิดจริยธรรมธรุกิจ ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการด าเนินการสอบสวนเพ่ือพจิารณา
ลงโทษตามระเบียบของบริษัท  

 โดยเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จะได้รับการพจิารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดยพจิารณา
และด าเนินการตามความเหมาะสม โดยพจิารณาเป็นรายกรณีไป โดยไมเ่ปิดเูยช่ือูู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ ด าเนินการจดัเก็บข้อมลู
การร้องเรียนเป็นความลบั และมีมาตรการคุ้มครองูู้แจ้งเบาะแสเพ่ือใหูู้้แจ้งเบาะแสและูู้ ร้องเรียนมัน่ใจวา่จะไมไ่ด้รับูลกระทบ
จากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดงักลา่ว ทัง้นีห้ากกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องเปิดเูยข้อมลู บริษัทจะเปิดเูยเฉพาะข้อมลู
ท่ีจ าเป็นเท่านัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของูู้ ร้องเรียนและูู้แจ้งเบาะแสเป็นส าคญั 
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ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมายลงทะเบียน 
สง่ถึงคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน)  
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ แขวงบุคคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 

ช่องทางการตดิต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท์ 

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

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

ช่องทางการร้องเรียน 
- 

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมมี่พนกังานหรือูู้มีสว่นได้เสียรายใด แจ้งข้อมลููา่นช่องทางการร้องเรียนกบัคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะประชาสมัพนัธ์ใหูู้้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนเพิม่มากขึน้ 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยูู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และ
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ และูู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ก้รรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และภาพรวมขององค์กร มีสว่นร่วมในการพจิารณาแูนงาน และ งบประมาณประจ าปี ของบริษัทฯ โดย
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นูู้น าเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทแสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิด
ความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แูนธุรกิจและงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ ดแูลให้มีกระบวนการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน การรายงานทางการเงิน และ
การตดิตามูลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัทได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไม่น้อยกวา่ 3 ท่านซึ่งมีหน้าท่ีเป็นตวัแทนของูู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยปฏิบตัหิน้าท่ีตรวจสอบ
และถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่ง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้ด าเนินไปอย่างถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของูู้ถือหุ้น 

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยูู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรม
และความซ่ือสตัย์ โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุทกัษะทางวชิาชีพ หรือคณุสมบตัเิฉพาะด้านอ่ืน ๆ  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการท่ีเป็นูู้บริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็น
ูู้บริหารและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน ซึ่งโครงสร้างกรรมการดงักลา่วจะช่วยท าให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสียงเพ่ือพจิารณาในเร่ือง  ตา่ง ๆ  
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เพ่ือช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกรรมการอิสระ ทัง้สิน้จ านวน 4 ท่าน ท าการปฏิบตัหิน้าท่ี
เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้าท่ี
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินของบริษัทได้ 

- โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่  

1.นายพงศ์พนัธ์ คงก าเนิด  

2.นางจิตรมณี สวุรรณพลู  

3.นางนารี บญุธีรวร  

และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธรุกิจของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่  

1.นายพงศ์พนัธ์ คงก าเนิด  2.นางจิตรมณี สวุรรณพลู 3.นางนารี บญุธีรวร  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือให้มีหน้าท่ีและความรับูิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการ อ่ืน ๆ ขึน้มาปฏิบตัิงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือแบง่เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

ในการประชมุูู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ท่ีสดุ
กบัจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการพจิารณาเสนอช่ือตอ่ท่ีประชุม
ูู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้ 
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ส าหรับกรรมการตรวจสอบนัน้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท อาจแตง่ตัง้ให้กลบัมาใหม่ได้ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วา่งลงเพราะเหตอ่ืุนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
สามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัขิองบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดย
ความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยบริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระ
มีวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในครัง้แรก และหาก
บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระนัน้ด ารงต าแหน่งตอ่ไป คณะกรรมการสามารถท าได้ แตต้่องมีการพจิารณาอย่าง
สมเหตสุมูลและชีแ้จงถึงความจ าเป็นดงักลา่วประกอบ  

และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในหน้าท่ีความรับูิดชอบ บริษัทจึงได้ก าหนดหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการ ให้
ชดัเจน เพ่ือไม่ให้มีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจอย่างไม่จ ากัด  และแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการูู้จดัการ และก าหนดให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ทัง้นีใ้นปี 2561 ไมมี่กรรมการอิสระท่าน
ใด ด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

     ประธานกรรมการบริษัทเป็นูู้ รับูิดชอบในฐานะูู้น าของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีในฐานะเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมูู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทรับูดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทใน
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับูิดชอบ
ของตน และต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และูู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นูู้ก าหนดนโยบาย เป็นหมายการ
ด าเนินธรุกิจ แูนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
แูนการ และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิูล เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และูู้ถือหุ้นโดยรวม 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทมหาชน จ ากัดและกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ 
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เพ่ือสามารถตดิตามการดแูลการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสทิธิูล และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างน้อยปี
ละ 4 ครัง้ และโดยเลขานุการบริษัทได้จัดท าปฏิทินการประชุมประจ าปีส่งให้คณะกรรมการบริษัทราบล่วงหน้า ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือให้กรรมการได้จัดสรรเวลาและลงตารางประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ จะน าส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้  ทัง้นี ้กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชมุภายใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีร้องขอ 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (2/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชมุท่ีคณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสดัส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชมุท่ีูา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและูู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นูู้บริหารควรมีโอกาสท่ีจะประชุมกันเองตามความจ าเป็น หรือ
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งูล
การประชมุให้กรรมการูู้จดัการรับทราบด้วย  ซึ่งในปี 2561 นี ้ได้จดัให้มีการประชมุ 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 20 สงิหาคม 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและูู้ บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอส าหรับการรักษา
กรรมการและูู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร ปัจจัยท่ีจะน ามาพิจารณา ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับูดิชอบ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องู่านการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุูู้ ถือหุ้นของบริษัท ส าหรับคา่ตอบแทนของูู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดไว้ โดยจะพจิารณาจากภาระหน้าท่ี  ความรับูดิชอบ ูลการปฏิบตังิาน และูลการด าเนินงานของบริษัท 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นูู้ รับูิดชอบในการจดัการให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักล่าวจัดท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับและถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดท าและดแูลให้มีการเปิดเูยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 



                         
 

  

รายงานความยัง่ยนื 2561 - บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)                    66 

 

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินูลการปฏิบตัิงานตนเองของกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น     
3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทัง้คณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินูลงานประจ าปีของูู้บริหารสงูสุด 
(CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนูลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหว่างปีท่ี
ูา่นมา เพ่ือให้น ามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน โดยการประเมินูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางการประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และน ามาปรับปรุงเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธรุกิจของบริษัท โดยการประเมนิแบง่ตามหวัข้อ 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาทหน้าท่ีและความรับูดิชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาูู้บริหาร 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและูู้บริหาร เข้าร่วมอบรม สมัมนา หลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี 
โดยหลักสตูรท่ีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ซึ่ง
ได้แก่ หลักสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานก ากับดูและท่ีเก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นูู้ประสานงานกับกรรมการเพ่ือแจ้งหลกัสตูรการฝึกอบรมตา่ง ๆ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
มาพฒันาบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการทัง้หมด 9 ท่านโดยูา่นการ
อบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลกัสตูรดงักลา่วจดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

ทัง้นีใ้นปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของกรรมการในการบริหารงานให้มี
ประสทิธิภาพดงันี ้

คณุเนตรัิด สงัข์งาม กรรมการ / ูู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี – การเงิน / ธรุการบคุคล ได้เข้าร่วมอบรม 

- หลกัสตูรการอบรมบญัชีเชิงปฏิบตักิาร – การรวมธรุกิจ จดัโดยบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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- หลักสูตรพืน้ฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ  (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่น ท่ี  2/2561 จัดโดย                     
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณุกิตต ิพวัถาวรสกลุ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม 

-  หลกัสตูรูู้พพิากษาสมทบ รุ่นท่ี 12/2560 ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ  

(อบรมตอ่เน่ืองในปี 2561) 

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับูู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 6/2560 โดยสถาบนัพระปกเกล้า 

(อบรมตอ่เน่ืองในปี 2561) 

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงก าหนดให้ในแต่ละปี กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พฒันา เพิม่พนู ความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็น
ูู้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท รายงานประจ าปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและ
ก าหนดการประชุมเพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับูิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการ 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง  

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อแนะน าของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึง
ได้ก าหนดนโยบายการจ ากัดจ านวนการไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ของกรรมการได้
จ านวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจุบนักรรมการบริษัททัง้ 9 ท่าน ไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 

แห่ง  

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการูู้จดัการและูู้บริหารระดบัสงูสามารถรับต าแหน่งท่ีบริษัทอ่ืนได้
ตามความจ าเป็นและไม่ท าให้มีูลกระทบต่อหน้าท่ีและความรับูิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือูู้มีอ านาจอนมุตักิ่อน 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีความตอ่เน่ืองในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการได้เลง็เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญั
ของการสืบทอดต าแหน่งงานของูู้บริหารระดบัสงู บริษัทได้จดัท าแูนสืบทอดต าแหน่งตัง้แตูู่้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป โดยได้ระบตุวั
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บคุคลท่ีจะท าหน้าท่ีแทน ในกรณีท่ียงัไมมี่ตวับคุคลท่ีสามารถท าหน้าท่ีแทน ในกรณีท่ียงัไมมี่ตวับคุคลท่ีสามารถรับได้ทนัที ได้จดัให้
มีระบบพฒันาบุคลากรในล าดบัรองลงมาเพ่ือเตรียมความพร้อม รวมทัง้สรรหาจากภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ให้นัก
ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังานวา่ในการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานตอ่อย่างทนัท่วงที 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองการรายงานการมีสว่นได้ส่วนเสียของกรรมการและูู้บริหารของบริษัท เพ่ือความ
โปร่งใสและป้องกนัปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดการขดัแย้งทางูลประโยชน์ดงันี ้

-  กรรมการหรือูู้บริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเป็นูู้ ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดท าและจัดส่ง
รายงานการมีสว่นได้เสียให้กบับริษัท โดยท่ีกรรมการและูู้บริหารแตล่ะท่านจะต้องจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสียนบัตัง้แตว่นัท่ีเข้า
ด ารงต าแหนง่ 

-  คณะกรรมการก าหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีสว่นได้เสียดงักลา่ว เป็นประจ าทกุเดือนกรกฎาคม  ของทกุปี 

-  กรรมการหรือูู้บริหารมีหน้าท่ีจัดท าและรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

-  คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นูู้จดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสีย 

การควบคุมภายใน 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตักิาร จึงได้มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี
และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ และมีการ
แบง่แยกหน้าท่ีความรับูิดชอบในการอนมุตั ิการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจาก
กนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังมีการควบคมุภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอูู้บริหารสายงานท่ีรับูดิชอบ 

ปัจจุบนั บริษัทได้มีการว่าจ้างท่ีปรึกษา โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการูู้จัดการบริษัท แอค-พลสั คอนซัล
แตนท์ จ ากัด) เป็นูู้ด าเนินการ เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยภายหลงัจากการปรับปรุงระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการว่าจ้างูู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท และให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับการ
ปฏิบตังิานการควบคมุภายใน (Compliant unit) เพ่ือประสานงานกบับริษัทท่ีปรึกษาดงักลา่ว 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายภาพรวม 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด  (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมภายใต้หลกัการ 8 ข้อดงันี ้ 

1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี : บริษัทจะด าเนินธรุกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชน์
ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทจะส่งเสริมการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถึงสง่เสริมความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ในห่วงโซ่ธรุกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain)  

3. การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั่น : บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ให้ความร่วมมือกับองค์กรตา่งๆ เพ่ือการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และสง่เสริมให้
พนกังานตระหนกัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

4. สทิธิมนุษยชนและการปฎิบตัิตอ่พนกังาน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธิมนุษยชน โดยจะปฏิบตัิต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวสัดิการ ความปลอดภัยและสขุอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึง
สง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรเพ่ือยกระดบัการท างานของพนกังานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนบัสนนุการพฒันา
ระบบการท างานและสง่เสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนาการให้บริการท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม โดยรักษาคณุภาพให้ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของผู้บริโภคภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และจะให้
ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทัง้รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ  

6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  : บริษัทจะด าเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลงังานตามหลกัการสากล  

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  : บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
คณุภาพชีวติ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนเพ่ือนบ้าน และสงัคมไทย  
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8. การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม  :  บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดลุระหว่างมลูค่าและ
คณุคา่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเตบิโตของธรุกิจอย่างยัง่ยืน  

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผดิชอบในการจดัท าแผนงานด้านความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่พัฒนาในทุกกระบวนการของการท างาน เพ่ือสร้างความรับผิดชอบในท างานและบริการ (CSR in 
Process) โดยปรับปรุงและพฒันาสิง่ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างคณุคา่เพิม่และตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุกลุม่ อาทิ ให้บริการ
ครอบคลมุทุกความต้องการ ให้ความใสใ่จในทกุความต้องการของลกูค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบ 
ลดต้นทนุให้กบัลกูค้า ถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งสอดคล้อง
กบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาโดยตลอด อันได้แก่ สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใส ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และ
นโยบายในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) 
ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 เพ่ือให้มีความครบถ้วน ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบตัิครอบคลมุทกุด้าน เช่นการปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 
จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้อมทัง้จดัให้มีช่องทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ต้องการให้ข้อมลูอีกด้วย  
สิทธิมนุษยชนและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน : บริษัทให้ความเคารพสทิธิมนษุยชนทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
โดยปฏิบตัติอ่คู่ค้าและผู้ ท่ีต้องท าการตดิตอ่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาต ิศาสนา หรือปัจจัยอ่ืนใด
ท่ีจะน ามาซึ่งการไมเ่คารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด สว่นภายในองค์กรนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนักงานตามสญัญา
วา่จ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไมกี่ดกันทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออ่ืนใดท่ีจะน ามาซึ่งความแตกแยกและไมเ่สมอ
ภาค โดยมีแนวปฏิบตัติ่อพนักงานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธรุกิจและแนวทางปฏิบตัเิป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบตั ิ(Code of Conduct) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของพนกังานทกุคน โดยถือว่าข้อปฏิบตัใินคูมื่อ
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จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนักงาน” ท่ีพนกังานพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการชีแ้จงเร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจให้กบัพนกังานทกุคนรับทราบเม่ือได้เข้าร่วมงานกบับริษัทฯ  
 
ในปี 2561 บริษัทได้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบตัดิงันี ้  
1. บริษัทฯ ได้จัดงานพบปะของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และ พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างขวัญ

ก าลงัใจ ความเป็นกันเอง และเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน พร้อมทัง้
การแจ้งทิศทางทาง นโยบาย สรุปผลการด าเนินการในแต่ละปี ให้ทราบร่วมกัน โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้
บริษัทย่อยในตา่งประเทศเพิม่ขึน้หลายแห่ง เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ พร้อมทัง้พบปะเพ่ือให้ด าเนินกิจการ
ไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน คณะผู้บริหารจึงได้เดินทางไปเพ่ือพบปะพนักงานในประเทศต่าง ๆ โดยในปี 
2561 มีดงันี ้
 

                  
        คณะผู้บริหาร NCL ตรวจเยี่ยมส านักงาน Qingdao NCL Co., Ltd. ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2561 
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                  คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมส านักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม 

                 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 

  
                       คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมส านักงาน NCL International Logistics USA Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                 เม่ือวันที่ 1 ตลุาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดบัสามารถแสดงความคิดเห็น เพ่ือรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกนั โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกบัผู้บริหาร ในกรณีท่ีพนกังานมีข้อร้องทกุข์เกิดขึน้ บริษัท
ฯ มีขัน้ตอนและวธีิการด าเนินการเร่ืองการร้องทกุของพนกังานอย่างชดัเจน โดยบริษัทฯจะหาทางยตุโิดยเร็วและเป็น
ธรรม เพ่ือจ ากดัปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกว้าง 

3. บริษัทฯ มีการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพ่ือเพ่ือแสดงออกถึงความใส่ใจ และ 
ความจริงใจของบริษัทท่ีมีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพฒันา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทัง้นีห้ากพนักงานมีข้อ
สงสยั หรือ ข้อคดิเห็นเพิม่เติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง จะน ามาพิจารณาและส่ือสารให้กับพนักงานทราบ
อย่างรวดเร็ว   
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4. บริษัทได้ส่งเสริมพนกังานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการก าหนดแผนการฝึกอบรมขัน้ต ่าใน
แต่ละปีส าหรับพนักงานในสว่นงานตา่ง ๆ เพ่ือให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยุดการพฒันา และเพ่ือเพิ่มศกัยภาพของ
พนักงาน เช่น ความรู้เก่ียวการด้านบริการ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ การต่อต้าน
คอร์รัปชนั  เป็นต้น 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตัิงานท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการด าเนิน
ธรุกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน รวมถึงการมีการป้องกนัพนกังานไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้งหรือ
ได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดแูลครอบคลมุให้ถึงทุกฝ่าย 
และเกิดความยัง่ยืนในองค์กร  

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานอย่างเหมาะสม โดยมีการ
พจิารณาจ่ายคา่ตอบแทนแก่พนกังาน เช่น เงินเดือน โบนสัประจ าปี อตัราการปรับเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง ต้อง
สอดคล้องรับกับผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในแตล่ะปี และค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท  นอกจากนีย้ังมี
สวสัดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่การจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การจัดให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี และการจัด
สภาวะแวดล้อมในการท างานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการท าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่ง 
พนกังานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอบุตัเิหตใุนการท างาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่เม่ือประสบอุบตัเิหตุ
ท่ีไมค่าดฝัน พนกังานจะได้รับการดแูลเป็นอย่างดี 

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการจัดงานเลีย้งสงัสรรค์ สง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้พนกังานได้มี
โอกาสพบปะสงัสรรค์ ผอ่นคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาท างาน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพท่ีดี และ ความสามคัคีใน
องค์กรอีกด้วย          
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7. บริษัทได้เลง็ถึงความส าคญัของบคุลากร ให้มีสขุภาพร่างกายท่ีดี โดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนักงานและผู้บริหาร
เป็นประจ าทกุปี  
การตรวจสขุภาพประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

     

 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้
ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตัิ (Code of Conduct) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบตัติามหลกัความรับผดิชอบตอ่ลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
- การสง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตามท่ีได้ตกลงกนั ในราคาท่ีเป็นธรรม 
- ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับธรุกิจและบริการของบริษัทฯ 

โดยไมก่ารกลา่วเกินความเป็นจริง เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเก่ียวกบัคณุภาพของบริการนัน้ ๆ  
- ตดิต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไว้วางใจได้ของลกูค้า และจดัให้มีระบบกระบวนการท่ีให้

ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพและความปลอดภยัของการให้บริการ 
- รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมชิอบ 
- บริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกาศใช้ตัง้แต่วนัท่ี 18 

กรกฎาคม 2556 เพ่ือเน้นย า้ให้พนักงานจะต้องมีการก าหนดราคาสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าอย่างเท่า
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เทียมกัน โดยน าเสนอทางเลือกด้านโลจิสตกิส์ท่ีดีท่ีสดุและเหมาะสมท่ีสดุแก่ลกูค้าแต่ละราย พร้อมทัง้สร้างเครือขา่ย
พนัธมติรทางการค้าท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือร่วมเตบิโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบัลกูค้าและคูค้่าของบริษัท 

 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัติามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยได้
ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเร่ือง “นโยบาย
เก่ียวกับการรับ  การให้ของขวญัและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเก่ียวกับการป้องกันการทจุริตและการให้สนิบน” โดย
ประกาศให้พนกังานในบริษัทได้รับทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม 2556  
ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และได้มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัติามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน โดยได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชนัไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธรุกิจของบริษัทฯ ภายใต้หวัข้อเร่ือง “นโยบายเก่ียวกับการรับ  การให้
ของขวญัและสิง่ตอบแทน” และ “นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สนิบน” โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

.        นโยบายเก่ียวกบัการรับ-การให้ของขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผู้บริหารและพนกังานถกูห้ามไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่าและหรือผู้ ท่ีท าธรุกิจกบับริษัทฯ  
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพ่ือจูงใจให้ปฏิบตัิในทางท่ีมิ

ชอบ 

  นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการทจุริตและการให้สนิบน 

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด าเนินการ
อย่างถกูต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมัน่ใจได้วา่การด าเนินการนัน้จะไมท่ าให้เกิดข้อครหาหรือท าให้บริษัทเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง ส าหรับสิง่ของท่ีกรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในส านกังาน หรือแจกจ่ายให้กบัพนกังานในบริษัท 

-  การจัดซือ้จัดหาต้องด าเนินตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง โดยท่ีการตัดสินใจต้องค านึงถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพและบริการท่ีได้รับ รวมทัง้ต้อง
สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

- ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐด าเนินการท่ีไม่
ถกูต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัหรือการกระท าใด ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัตินิัน้ก็สามารถท าได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสตา่ง ๆ เป็นต้น 
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 บทลงโทษ 

- บริษัทก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บงัคบับญัชาแต่ละแผนกเป็นผู้ มี
อ านาจพิจารณาและด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานท่ีกระท าความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ี
บริษัทก าหนดไว้ โดยบริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นล าดบัขัน้ตามความผิด ตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจา
จนถึงการพกังานหรือการเลกิจ้าง  

 ทัง้นี ้นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556  และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัท
รับทราบและน าไปปฏิบตัแิล้วตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎาคม 2556   เป็นต้นไป 

 การเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
  

 บริษัทได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน
การคอร์รัปชนั และไมย่อมรับให้มีการเกิดการทจุริตใด ๆ ขึน้จากการด าเนินธรุกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิงานในองค์กร  เม่ือ
วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560  
 บริษัทมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้าน
การให้สนิบนและการคอร์รัปชันและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนกัและยึดมัน่ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทัง้ทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบตัติาม 

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

 บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ในทุก ๆ ด้าน เช่นการ
สนบัสนุนทางการด้านศกึษาและปลกูฝังคณุธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต การสนบัสนุน
ในทางศาสนา เพ่ือด ารงซึ่งคณุธรรม จริยธรรมในสงัคมไทย รวมไปถึงด้านสขุภาพชีวอนามยั เป็นต้น 

ทัง้นีใ้นปีในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการหน่วย
แพทย์อาสา ปธพ.สญัจร ครัง้ท่ี 5 ตรวจสขุภาพภิกษุสงฆ์ เพ่ือถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 
สมเด็จพระสงัฆราช สกลสงัฆปรินายก โดยมลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์, มลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ประกาศนียบตัร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5 (ปธพ.5), แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
มลูนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ.ศนูย์
วปัิสสนาสากล ไร่เชิญตะวนั ต าบลห้วยสกั อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีผา่นมา  
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ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ( Logistics 
Provider) โดยเร่ิมต้นประกอบธุรกิจบริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีการขยายสู่ธุรกิจบริการขนส่งใน
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลาก-หางพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560 เพ่ือให้บริการอย่างครบวงจรมาก
ขึน้  

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาฟอกเลือด
ผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจดัจ าหน่ายครุภณัฑ์ทางการแพทย์ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นคดิเป็น
ร้อยละ44.44 และได้ซือ้หุ้นเพิ่มในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2561 จากผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งมีผลท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 52.80 มีผลท าให้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด เปล่ียนจากบริษัทร่วม มาเป็นบริษัทย่อยในเวลาดงักล่าว งบ
การเงินรวมส าหรับปี 2561 จึงมีรายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภณัฑ์ รวมอยู่ด้วย ดงันี ้

 

รำยได้ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ       

- ทางเรือ 897.08 91.02 891.75 91.36 966.05 80.27 

- ทางอากาศและบริการอื่น ๆ 14.20 1.44 23.13 2.37 25.56 2.12 

รวมบริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 911.28 92.46 914.88 93.73 991.61 82.39 

กำรขนส่งในประเทศ 1) 74.33 7.54 61.17 6.27 127.30 10.58 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,118.91 92.97 

รำยได้จำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภัณฑ์ - - - - 84.66 7.03 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยรวม 985.61 100.00 976.05 100.00 1,203.57 100.00 

 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 976.05 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึน้เป็น 1,203.57 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 23.31 เน่ืองจากรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิ่มขึน้ 142.86 ล้านบาท และรายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและ
ครุภณัฑ์เพิม่ขึน้จากปีก่อนทัง้จ านวน 
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รายได้จากการให้บริการขนสง่รวม 976.05 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึน้เป็น 1,118.91 ล้านบาท ในปี 2561 คดิเป็น
อตัราร้อยละ 14.64 หากพจิารณาตามประเภทของรายได้ พบวา่รายได้จากการขนสง่ระหว่างประเทศมียอดเพิม่ขึน้จากปี 2560  
จ านวน 76.73 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อยทัง้ในและตา่งประเทศมีรายได้เพิม่ขึน้ และรายได้จากบริษัทย่อยท่ีตัง้เพิม่ในระหวา่งปี 
2561 โดยบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ ได้ด าเนินการจดัตัง้ NCL International 
Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter 
Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์, และเข้าลงทนุใน PT. NCL Inter Logistik 
Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพ่ือขยายฐานรายได้ในการให้บริการจดัการขนสง่ระหว่าง
ประเทศ จากประเทศท่ีตัง้ส านกังาน ไปสูย่งัจดุหมายปลายทางในภูมภิาคตา่ง ๆ 

 สว่นรายได้จากการให้บริการขนสง่ในประเทศ เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 66.13 ล้านบาท เน่ืองจากในระหวา่งปี 2560 
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานและการถือหุ้ นในบริษัท SSK ใหม่ในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งภายหลังจากการปรับ
โครงสร้างดงักล่าวท าให้บริษัท SSK มีสถานะเป็นบริษัทย่อย จึงท าให้งบการเงินรวมมีรายได้จากการขนสง่ในประเทศโดยหัวลาก-
หางพว่ง ในช่วงปลายปี 2560 โดยในปี 2561 ได้รวมรายได้จากการให้บริการขนสง่ในประเทศเตม็ปี สง่ผลให้รายได้ดงักลา่วเพิม่ขึน้ 

ส าหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด ได้จัดตัง้ขึน้ เม่ือเดือนมีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุน
บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีความประสบการณ์ยาวนาน เช่ียวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เพ่ือ
ให้บริการขนส่งสินค้าโดยหัวลากและหางพ่วง และรถประเภทอ่ืน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินหัวลาก 
หางพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ได้โอนหัวลาก จ านวน 65 หัว และหางพ่วง จ านวน 98 หาง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดงักล่าว มลูค่าตามสญัญาโอนทรัพย์สินเพ่ือการลงทุน คิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท โดยก าหนดเกณฑ์ในการโอนท่ีไม่ต ่า
กว่าราคาประเมินของผู้ ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขาดทุนจากการโอนทรัพย์สิน  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานขนส่ง
ภายในประเทศภายใต้บริษัทร่วมดงักล่าว และเป็นการลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงทัง้ทางด้านต้นทุนและค่าเส่ือม
ราคาของทรัพย์สนิ เพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการต้นทุนของบริษัทให้ดีขึน้ สง่เสริมให้บริษัทฯมีผลตอบแทนเตมิโต มีก าไร
มัน่คงและตอ่เน่ืองในอนาคต และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเพิม่ขึน้ในระยะยาว  

บริษัทฯ ด าเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทนุ ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏวา่ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผล
ท าให้ยอดขายงานปนู หรือการใช้รถปนู ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  จึ งท าให้ทัง้สองฝ่ายตัดสินใจขายรถปนูเพ่ือลดผลขาดทุนท่ีจะ
เกิดขึน้ต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดงักล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ SSK ซึ่งหลงัจากการลดทุน 
บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การท างานและการบริหารคล่องตวัมากขึน้ และเพ่ือลดภาระ
ต้นทุนค่าเส่ือมราคารถปนู และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการบริหารงาน โดยภายหลงัการลดทนุไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ SSK 
เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีเหลือของบริษัท SSK เป็นหัวลาก – หางพ่วง ท่ีบริษัท มีประสบการณ์และความช านาญ และมีผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพว่งมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลกูค้าท่ีมี
ความต้องการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึน้ และเล็งเห็นว่ามีการปรับตัวท่ีดีขึน้ และส่งผลให้
บริษัทมีรายได้เพิม่มากขึน้อีกด้วย 
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ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมลงทนุในกิจการขนสง่โดยรถกระบะปิคอพั เพ่ือใช้รับขนส่งกระจายสนิค้าตา่ง ๆ เพ่ือเป็น
การขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลกูค้าท่ีต้องการเคล่ือนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะปิคอพั โดยอาศยัความ
ช านาญด้านการบริการจัดการระบบการขนส่งสินค้า ของบริษัท ฯ และสามารถสนบัสนนุการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสนิค้า
ของบริษัทฯให้เตบิโตได้  

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เม่ือมีการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า โดยในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เม่ือมีการส่งมอบใบตราสง่ (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลกูค้า ส าหรับการให้บริการขนสง่ในประเทศ 
บริษัทฯจะรับรู้รายได้เม่ือรถบรรทกุของบริษัทมีการสง่มอบสนิค้าให้แก่ผู้ รับท่ีจดุหมายปลายทาง 

ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จ านวนเตม็ทัง้จ านวนท่ีได้รับจากลกูค้า  ดงันัน้ รายได้คา่บริการของบริษัทตามงบ
การเงินจึงประกอบด้วยต้นทนุคา่ระวางรวมถึงต้นทนุการให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯได้จ่ายไปก่อนแล้วและอตัราก าไรท่ีบริษัทคิดจาก
ลูกค้า (Cost Plus) รวมอยู่ในรายได้ค่าบริการดังกล่าว ซึ่งต้นทุนค่าระวางและต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ นัน้คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 80-85 ของรายได้จากการให้บริการจดัการขนสง่ หรือคดิเป็นร้อยละ 91-98 ของรายได้จากการให้บริการรวมของ
บริษัท 

ต้นทุนหลกัในการให้บริการของบริษัทส าหรับธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุนคา่ระวางและค่าสว่นแบ่ง
รายได้ท่ีจ่ายคืนให้แก่ลกูค้า ส่วนต้นทุนหลกัของธุรกิจบริการขนสง่ในประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าน า้มนั  ในการก าหนดคา่บริการกับ
ลกูค้านัน้ บริษัทจะใช้วธีิอตัราต้นทนุบวกก าไร ซึ่งการท่ีบริษัทมีการจองระวางเรือหรือเคร่ืองบนิอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถเจรจา
กับผู้ ให้บริการขนส่งในการขอก าหนดราคาค่าระวางล่วงหน้า  โดยระยะเวลาท่ีบริษัทจองระวางเรือหรือเคร่ืองบินกับระยะเวลาท่ี
ลกูค้าตกลงอัตราคา่บริการกบับริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-7 วนั สง่ผลให้บริษัทสามารถก าหนดอตัราคา่บริการท่ี
สะท้อนต่อการเปล่ียนแปลงของคา่ระวางในแตล่ะช่วงเวลาได้ ส าหรับค่าบริการขนสง่ในประเทศ บริษัทใช้วิธีการก าหนดราคาแบบ
ต้นทนุบวกอตัราก าไรและมีการก าหนดอัตราคา่บริการในลกัษณะของขัน้บนัไดซึ่งอตัราค่าบริการจะแปรผนัตามการเป ล่ียนแปลง
ของราคาน า้มนัซึ่งเป็นต้นทนุหลกัของการขนสง่ในประเทศ ท าให้บริษัทสามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัลง
ได้ โดยต้นทุนรวมท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 ทัง้ต้นทุนค่าระวางเรือและอากาศ คา่ขนสง่ คา่นายหน้า และผลประโยชน์พนกังานท่ีเพิ่มขึน้
จากปี 2560 เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพิม่ขึน้   

 อัตรำก ำไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2559 2560 2561 

บริการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศ 15% - 25% 17% - 21% 17% - 21% 

บริการขนสง่ในประเทศ 11% - 17% 12% - 17% 12% - 17% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นรวม 15.80% 19.76% 18.78% 

ก าไรขัน้ต้นของการให้บริการขนสง่ทัง้ในและระหวา่งประเทศของกลุม่บริษัทเท่ากบั 155.73  ล้านบาท  192.82 ล้านบาท 
และ 210.19 ล้านบาท ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามล าดบั และมีอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 15.80  ร้อยละ 19.76 และ 
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ร้อยละ 18.78 ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2560 และ 2561 จากปี 2559  เน่ืองจากในปี 2559 มีผลกระทบ
จากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้ งประเทศเมียนมาร์ในปี 2558 เน่ืองจาก ณ ขณะนัน้สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคยังไม่ฟืน้ตวั ประกอบกับมีการแข่งขนัทางด้านราคาเพิ่มสงูขึน้ ท าให้บริษัทไม่สามารถรักษาระดับ
อตัราก าไรได้ตามท่ีก าหนดไว้ โดยในปี 2560 และ ปี 2561 อตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ เน่ืองจากกลุม่บริษัทมุง่เน้นการขยายฐานลกูค้า
โดยการให้สว่นลดแก่ลกูค้าท่ีมีการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกบับริษัทหรือมีการใช้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร 
เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทได้น าเสนอคุณภาพบริการแก่ลูกค้าในส่วนท่ียังมิเคยใช้บริการด้านอ่ืน ๆ  และมีการเปิดบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศเพิม่ขึน้ท าให้สามารถเพิ่มก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นได้มากขึน้ จึงท าให้อัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็น 19.76 และ 
18.78 ในปี 2560 และ 2561ตามล าดบั  

รายได้อ่ืนของกลุ่มบริษัทเกิดจากดอกเบีย้รับ รายได้ค่าเช่าส านักงาน (อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน) ก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนและคา่บริการท่ีปรึกษา เป็นต้น 

บริษัทมีขาดทุนสทุธิในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 8.18 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามล าดบั และมีก าไรสทุธิในปี 
2561 เท่ากบั 3.16 ล้านบาท มีอตัราขาดทนุสทุธิในปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 0.83 และ 0.77 ตามล าดบั และมีอตัราก าไร
สทุธิเท่ากบัร้อยละ 0.26 ในปี 2561 เน่ืองจาก 

ในปี  2560 กลุม่บริษัทมีผลขาดทุน 7.60 ล้านบาท ซึ่งดีขึน้จากปี 2559  โดยท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 4.54 
ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยท่ีประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขาดทุน 2.39 ล้านบาท เน่ืองจากการปรับ
โครงสร้างฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ใหม่ และหนีส้ญูระหว่างประเทศซึ่งภายหลงัจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดแล้วจะท าให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ดงัเดิม บริษัทร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั (“SSK”)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 
2560 ถึงวนัท่ี 14 สงิหาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 43.84% เป็นจ านวน  9.47 ล้านบาท เน่ืองจากธรุกิจ
การขนส่งปนูมีอตัราก าไรไม่ดีนัก ซึ่งทางบริษัทฯได้ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ และโครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท า
ให้บริษัทร่วมค้า SSK กลายเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลงัจากเปล่ียนสดัสว่นการถือหุ้นแล้ว 
บริษัทฯ รับสว่นแบง่ขาดทนุตามอตัราสว่นการถือหุ้นใหม ่จ านวน 5.14 ล้านบาท เน่ืองจากช่วงแรกท่ีบริษัทฯ เปล่ียนแปลงกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในการเปล่ียนแปลงในช่วงเร่ิมต้น จึงท าให้ SSK ยังขาดทุนอยู่ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซือ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น SSK จ านวน 6.84 ล้านบาท สว่นบริษัทร่วม เกรซ วอเทอร์เมด จ ากดั (“GWM”)   ผลติและจ าหน่าย
น า้ยาล้างไต ก่อตัง้ในเดือนสงิหาคมปี 2559 มีผลขาดทนุจากประกอบการปี 2560 จ านวน 5.42 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุน
ตามสดัส่วนท่ีลงทุน 44.44% เป็นจ านวน 2.41 ล้านบาท เน่ืองจาก GWM เร่ิมลงทุนและก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 
2560 จึงยงัคงมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง และขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่ง GWM เร่ิมผลิต และจ าหน่ายน า้ยาล้างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 และมีผลประกอบการดีขึน้ตามล าดบั ส่วนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้
จากปี 2559 ตามล าดบั 

สว่นในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 3.16 ล้านบาท โดยท่ีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 6.40 ล้านบาท
ซึ่งดีขึน้จากปี 2560  ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบการดีขึน้มีรายได้
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และก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากปี 2561 บริษัทขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ ประกอบกบัได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า
เดมิท าให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก และในระหว่างปี บริษัทฯ ขยายสว่นงานขนสง่แบบ LCL Shipment (Less than Container 
Load ท าให้มีรายได้และก าไรในส่วนงานดงักล่าวเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก าไรสทุธิ 2.93 ล้านบาท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ 
ไลน์ จ ากดั เดมิช่ือ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“LG (TH)”) มีขาดทุนสทุธิตามอตัราสว่นท่ีบริษัทฯ ลงทุน 0.81 ล้าน
บาท ซึ่งดีขึน้จากปีก่อนมากเน่ืองจากมีรายได้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีขึน้ แต่ก าไร
ขัน้ต้นลดลง เน่ืองจากสายเรือหลายแห่งมีการควบรวมกันมากในปีนี ้จึงท าให้มีการแขง่ขนัทางด้านราคาในตลาด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี
การติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันเวลาเพ่ือให้บริษัทมีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ตอ่ไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสตกิส์ จ ากดั (“SSK”) หลงัจากท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วได้
เข้าไปเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจของ SSK ท าให้ SSK มีผลประกอบการดีขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยในปี 2561 บริษัท 
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งด าเนินธรุกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดมิบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 70 ต่อมาใน
เดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้จ านวนในราคาทุน เน่ืองจากกองทุน 
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจประสบภาวะล้มละลาย  โดยมีหุ้นสามญั 
140,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสงิคโปร์ รวมเป็นเงินทัง้หมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กับผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งของ 
Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งในประเทศสงิคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. 
สิน้สดุการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัท Legacy มีผลขาดทนุสะสม และสง่ผลให้บริษัทฯ ไมต้่องแบกภาระคา่ใช้จ่าย 
คา่ด าเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีใ้นบริษัทฯได้รวมผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 
จ านวน 0.13 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สว่นบริษัทย่อยท่ีเปิดในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย NCL International Logistics USA Inc. 
(“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริกา Qingdao National Container Line Company Limited (“NCL-Qingdao”) ในประเทศ
จีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited (“NCL-Vietnam”)ในประเทศเวียดนาม และ PT. NCL INTER LOGISTIK 
INDONESIA (“NCL-Indonesia”)ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการรวมขาดทุน 2.87 ล้านบาท เน่ืองจากการขยายการ
ลงทนุในตา่งประเทศ มีคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในช่วงเร่ิมก่อตัง้ และขยายงานท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิม่ขึน้ ทัง้นีบ้ริษัท
ฯ คาดหวงัว่าภายหลงัจากการด าเนินงานของบริษัทย่อยเต็มก าลงัตามเป้าหมายแล้วจะสง่ผลให้กลุม่บริษัท มีผลประกอบการท่ีดี
ยิ่งขึน้ตามล าดบั 

รายได้จากการขายน า้ยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) ด าเนิน
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดมิบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2561 บริษัทฯได้ซือ้หุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง  มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คดิเป็นสดัสว่นเงินลงทุนร้อยละ 52.80 จึงท า
ให้บริษัท GWM เปล่ียนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในปี 2561 จึงท าให้รายได้ในงบการเงินรวม มีรายได้ของ GWM ส าหรับปี 
2561 เท่ากับ 84.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ของรายได้รวม และมีอัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 20.44 และมีผลก าไรสทุธิ
รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสดัสว่นการถือหุ้นเป็นจ านวน 0.71 ล้านบาท 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สนิทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 32-40 โดยมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ 
ลกูหนีก้ารค้า และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 60-68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ 
ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะและอปุกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั  679.44 ล้านบาท และ 
736.58 ล้านบาท ตามล าดบั สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เกิดจากการรวมสินทรัพย์ของ บริษัท เกรซ   
วอเทอร์เมด เข้ามาประมาณ 66.35 ล้านบาท  เน่ืองจากบ.มีสดัสว่นการลงทนุใน GWM เพิม่ขึน้เป็น 52.80% ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 
2561 ซึ่งมีผลให้ GWM เป็นบริษัทย่อย และสนิทรัพย์ของบริษัทย่อยท่ีเปิดเพิม่ในระหวา่งปี 2561  

บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน จ านวน 6.30 ล้านบาท โดยไมมี่การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีลกูหนี ้
การค้า กิจการอ่ืน 100.21 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการให้เครดิตอยู่ท่ี 30 - 90 วนั จากการวเิคราะห์อายุลกูหนี ้มีระยะเวลาเก็บ
หนีเ้ฉล่ีย 52 วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดติเทอม ซึ่งบริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้อย่างเพียงพอแล้ว จ านวน 6.34 
ล้านบาท 

หนีส้นิของบริษัทประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียนคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 82-94 ของหนีส้ินรวม โดยมีสว่นประกอบ
หลกัได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินและเจ้าหนีก้ารค้า ส าหรับหนีส้ินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 6-18 ของหนีส้นิรวม โดยมีส่วนประกอบหลกัได้แก่ หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน  เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2561เท่ากบั 413.28 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2559 
เป็นจ านวน 15.69 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายคืนหนีส้นิระยะยาวและหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินครบก าหนดในระหวา่งปี  

ณ สิน้ปี 2560 และ 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 250.57 ล้านบาท และ 323.30 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุ
หลกั ๆ ท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เกิดจาก ทุนช าระและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น NCL-W2 และ 
NCL-W1 ในระหว่างปี รวม 51.24 ล้านบาท ก าไรขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ 5.25 ล้านบาท เน่ืองจากผลก าไรในระหว่างปี 3.16 ล้าน
บาท และก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 2.32 ล้านบาท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทย่อยเพิม่ขึน้ 16.96 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็น สว่นทนุของ ผู้ถือหุ้นอ่ืนใน GWM 16.22 ล้านบาท 

กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิ และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ ดงันี ้

1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯได้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตัง้แต่ 1-5 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทฯมีข้อผกูมดัท่ีจะจ่ายคา่เช่าและค่าบริการรวมตามสญัญา 
ภายในประเทศเดือนละ 1.46 ล้านบาท และ ต่างประเทศเดือนละ 1.59 พนัเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ และ 5 พนัเหรียญ
สงิคโปร์ 

2. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผกูพนัในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค า้ประกันกับหน่วยงาน
ตา่ง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น รวมจ านวนเงิน 3.36 ล้านบาท  
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สภำพคล่องและอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

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

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได้ (17.70) (6.13) 5.51 

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 20.89 28.39 16.97 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (14.72) (24.49) 2.42 

เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 4.34 (44.69) (20.24) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 9.77 (41.75) (2.16) 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิจ านวน 2.16 ล้านบาทเป็นผลมาจากสาเหตหุลกั ๆ ดงันี ้

1. กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 16.97 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลกั คือ การปรับกระทบ
ดอกเบีย้จ่ายและค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม 40.07 ล้านบาท เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 3.23 ล้านบาท 
จ่ายภาษีเงินได้ 8.55 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและหนีส้ินอ่ืนค้างช าระเพิม่ขึน้ 11.66 ล้านบาท และลกูหนีก้ารค้าค้าง
ช าระเพิม่ขึน้ 31.11 ล้านบาท สง่ผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในปี  2560 เพิม่ขึน้ 

2. กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทนุจ านวน 2.42  ล้านบาท เกิดจากรายการหลกัคือ เงินสดท่ีได้รับจากเงินลงทนุใน
บริษัทย่อยตา่ง ๆ เป็นจ านวนเงิน 3.16 ล้านบาท 

3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 20.24 ล้านบาท  เกิดจากรายการหลกั คือ การรับเงินคา่หุ้น 43.98 
ล้านบาท การจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 28.12 ล้านบาท จ่ายเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.79 ล้านบาท จ่ายหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 12.77 
ล้านบาท และดอกเบีย้จ่าย 10.48 ล้านบาท 

แหล่งที่มำของเงินทุน  

ณ 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ แบ่งออกเป็น 

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงินกู้ ยืมคงเหลือท่ียังไม่ได้
ใช้  50.54 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 

2. ตัว๋สญัญาใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้านบาท และ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีวงเงิน
ตัว๋สญัญาใช้เงินคงเหลือท่ียงัไมไ่ด้ใช้140 ล้านบาท และ 1.35  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ และเพ่ือใช้ในการลงทนุเพิม่เติมในการขยายธุรกิจ โดยลกัษณะการกู้ ยืมจะเป็น
การออกตัว๋สญัญาใช้เงินตามจ านวนเงินท่ีต้องการจะใช้ ซึ่งมีเวลาครบก าหนดช าระ 3 เดือนหลงัจากวนัท่ีออก
ตัว๋สญัญาใช้เงินแล้ว 
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กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 40 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 
10.13 ล้านบาท 

กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมที่ส ำคัญ 

ในการกู้ ยืมเงินระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯไมมี่เง่ือนไขเก่ียวกับการด ารงอัตราสว่นหนีส้นิต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นแตอ่ย่างใด  

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

  ณ สิน้ปี 2559, 2560 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.72 เท่า 0.61 เท่า และ 0.76 เท่าตามล าดับ ซึ่ง
ใกล้เคียงกนัและเพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยอัตราส่วนสภาพคลอ่งในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 0.15 เท่า 
เน่ืองจากมีสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ประมาณ 55.96 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของ
บริษัทย่อยทัง้ในและตา่งประเทศท่ีเพิม่ขึน้ และมีรายได้ท่ีเพิม่ขึน้จากบริษัทย่อยท่ีเปิดเพิม่ในระหว่างปี 2561 

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 44.50 วัน 57.52 วัน และ 59.86 วัน ส าหรับปี 2559, 2560 และ 2561 ตามล าดับ 
ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพิม่ขึน้ในปี 2561 เป็นผลมาจากยอดขายในช่วงปลายปี 2561 มีจ านวนมาก ท าให้ระยะเวลาเก็บ
หนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้ ประมาณ 3-16 วนั ทัง้นีร้ะยะเวลาการเก็บหนีก้็ยังอยู่ในแนวนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท ท่ีบริษัท
ก าหนดไว้คือมีระยะเวลาไมเ่กิน 60 วนั 

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้าเฉล่ีย 25 - 29 วนั มีความสามารถในการช าระหนีส้นิต่าง ๆ และช าระ
เงินกู้ ยืมภายในเวลาท่ีก าหนด โดยน าเงินจากการด าเนินงานตามปกต ิและบริษัทยังมีวงเงินสนิเช่ือคงเหลือท่ีสามารถใช้ได้เพิ่มเติม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯค านึงถึงต้นทนุในการกู้ ยืม และหาแหลง่เงินทนุอ่ืนโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น                 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนทนุ  ณ สิน้ปี 2559, 2560 และ 2561 เท่ากบั 1.43 เท่า 1.71 เท่า และ 1.28 เท่าตามล าดบั ส าหรับใน
ปี 2561 มีอตัราสว่นท่ีลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากกลุม่บริษัทหนีส้นิลดลงรวม 15.59 ล้านบาท เน่ืองจากมีภาระหนีส้ินจากสญัญา
เช่าทางการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินตามก าหนดในระหวา่งปี และส่วนทุนเพิ่มขึน้ 72.74 ล้านบาท จากการ
เพิม่ทนุในระหวา่งปี 8.54 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้น  42.70 ล้านบาท ซึ่งสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุดีขึน้ในปี 2561 

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 2560 และ 2561 ติดลบ 3.54% ติดลบ 3.42%และ 1.29%  ตามล าดบั เน่ืองจาก 
เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิในปี 2559  2560 จ านวน 8.18 ล้านบาท  และ 7.60 ล้านบาท ตามล าดบั และและมี
ผลประกอบการเป็นก าไรในปี   2561 จ านวน 3.16 ล้านบาท 

ผลประกอบการปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสทุธิประมาณ 8.18 ล้านบาท และ  7.60 ล้าน
บาท ตามล าดบั สว่นปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประมาณ 3.16  ล้านบา สง่ผลให้อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร(ขาดทนุ), 
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อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้ และอตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ในปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 จึงมีผลดีขึน้ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

1. รัฐบาลไทย ได้มีการประกาศแผนการลงทุน เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ อย่าง
ชดัเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลมุทัง้การขนสง่ทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน า้ และทาง
อากาศ ซึ่งจะสง่ผลดีตอ่ภาคธรุกิจโลจิสตกิส์ รวมทัง้บริษัทฯด้วย 

2. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สง่ผลให้การค้าขาย และการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศเพิม่มากขึน้ 
ซึ่งจะเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีการขยายกิจกรรมโลจิสตกิส์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้บริษัทฯ หาพนัธมิตรทางการค้าง่ายขึน้ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีต้องการขยายพนัธมติรและ
เครือขา่ยในกลุม่ธรุกิจโลจิสตกิส์ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  

หากมีปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสการลงทุนใหม ่ๆ ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็น
หลกัและจะพยายามใช้เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยค านึงถึงความเส่ียงต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่
แน่นอนในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น สถานการณ์การตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัการก าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนในระดบัประเทศ และ
ภมูิภาค เน่ืองจากในปัจจบุนัทุกประเทศได้รับผลกระทบทัง้ในด้านบวก และด้านลบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดงักลา่ว 

3. โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงการระดบัเมกะ
โปรเจกต์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีต้องการจะพฒันาพืน้ท่ีและโครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ภาคตะวนัออกของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสงูขึน้โดยในระยะแรกของโครงการนี ้จะเร่ิมต้นจากพืน้ท่ีในเขต
จงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเดมิก็เป็นเขตอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว เต็มไปด้วย
โรงงานมากมายในนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือท่ีมีตู้สนิค้าผา่นมากท่ีสดุเป็นอันดบัท่ี 22 ของ
โลก การลงทุนหลกั ๆ ของ EEC จะไปอยู่ท่ีการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้มี
ความพร้อมเพ่ือรองรับและเอือ้ประโยชน์ต่อการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ ซึ่งก็จะมีการ
ร่วมทุนจากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
ดงักลา่ว รวมถึงภาคธรุกิจโลจิสตกิส์ และรวมทัง้บริษัทฯด้วย 

 



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

ข้อมูลทั่วไป  

      ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

NCL International Logistics Public Company Limited  
ช่ือย่อหลกัทรัพย์  : NCL 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107556000434 
ประเภทธรุกิจ : บริกำรจดักำรโลจิสตกิส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) 

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธรุกิจได้แก่กำรให้บริกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และ
ให้บริกำรขนสง่ในประเทศ 

ทนุจดทะเบียน  : 146,913,184.50 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  : 113,538,030.25 บำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด :  587,652,738 หุ้น  
มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ  : 0.25 บำท 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ :  56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ  

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

  

http://www.nclthailand.com/
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
mailto:rungarun.b@nclthailand.com


 ช่ือและสถำนที่ตัง้ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อบริษัท ลักษณะ 
กำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น (%) 

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

ให้บริกำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส์ 

1,574,635 
เหรียญดอลล่ำร์

สิงคโปร์ 

1,574,635 
เหรียญดอลล่ำร์

สิงคโปร์ 

100 

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 10600 

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 60 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กทม. 10600 

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำใน
ประเทศ 

168.74 ล้ำนบำท 168.74 ล้ำนบำท 75.35 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด  จ ำกดั 
13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงม่วง อ ำเภอบำง
ใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 

ผลิตน ำ้ยำล้ำงไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง 

40 ล้ำนบำท 40 ล้ำนบำท 52.80 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

ทำงทะเล 

10 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท 51 

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

FREIGHT 
FORWARDING 

1300,000 
เหรียญดอลล่ำร์

สหรัฐ 

1300,000 
เหรียญดอลล่ำร์

สหรัฐ 

100 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

 

5,000,000 หยวน 5,000,000 หยวน 100 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

5,000,000 หยวน 5,000,000 หยวน 100 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ  

10,000 
เหรียญดอลล่ำร์

สิงคโปร์ 

10,000 
เหรียญดอลล่ำร์

สิงคโปร์ 

100 
 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

100,000 USD 100,000 USD 100 
 

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

ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

60,000 USD 60,000 USD 60 



บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหุ้นสำมญั  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9000  
โทรสำร : 0 2009-9991   

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

ท่ีปรึกษำกฎหมำย ส ำนกังำนกฎหมำยธนทรัพย์  
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีรี ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์  

เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท์  : 02-4343132 
โทรสำร  : 02-4343133 


