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ภาพรวมเศรษฐกิจ โลกในปี 2561 เป็ นปี ที่ เศรษฐกิจโลก
และการค้ าระหว่ า งประเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมาก
เนื่องจากเป็ นช่วงที่ เศรษฐกิจเติบโตได้ ดีที่สดุ (Peak) โดยเศรษฐกิจ
มีการขยายตัวต่อเนื่ องที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งมีแรงขับเคลื่อ นหลักมาจา
การใช้ จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวดีทงการบริ
ั้
โภคและการลงทุน ทังนี
้ ้
ในปี 2562 เศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลง แต่ยงั อยู่ใน
อัตราใกล้ เคียงกับระดับศักยภาพ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากนโยบายกีด
กั น ทางการค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และการตอบโต้ ของ
ประเทศคู่ ค้ า แม้ ก ารส่งออกบางส่ว นอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง

The World Economic Forum (WFF) ได้ จั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของแต่ ล ะประเทศของสถาบั น
นานาชาติ ทัง้
ในภาพรวมและรายปั จจัย ตัว ชี ว้ ัด ของการพัฒ นาโดยมี ร ะบบ
โครงสร้ างพื ้นฐานและโลจิสติกส์เป็ นหนึ่งในปั จจัยตัวชีว้ ัดดังกล่าว
โดยในปี 2561 ประเทศไทยที่กาลังก้ าวสู่ประเทศ 4.0 ได้ รับการจัด
อันดับอยู่ในลาดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่ว โลก ซึ่งดีขึ ้นกว่าปี ที่
แล้ ว และคุณภาพโครงสร้ างพื ้นฐาน (Basic Requirements) อยูใ่ น
อันดับที่ 43 ซึง่ ดีขึ ้นกว่าปี ก่อน ที่จดั อยูอ่ นั ดับที่ 49
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ขณะที่ ภาพรวมแล้ วเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2561 มี
การขยายตัว เพิ่ ม ขึน้ เล็ก น้ อย เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ่า นมา โดยในปี

บริ ษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ปรั บ เปลี่ยนกลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ ทัน เวลาเพื่ อ ให้ บริ ษั ท มีผ ล

2560 ขยายตัวร้ อยละ 3.9 และปี 2561 ขยายตัวร้ อยละ 4.1 ซึง่ ได้ มี
การพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบโลจิ สติกส์ของประเทศได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี การเพิ่ ม ศักยภาพการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จ จึ งเป็ นปั จ จัยสาคัญ ในการสร้ างขีดความสามารถการ

ประกอบการที่ ดี ขึน้ ต่อ ไป บริ ษั ท ย่อ ย เอส เอส เค อิ น เตอร์ โลจิ
สติกส์ จากัด (“SSK”) หลังจากที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่แล้ ว
ได้ เข้ า ไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุรกิจ ของ SSK ท าให้
SSK มีผลประกอบการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ

แข่งขัน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมทางด้ า นเศรษฐกิ จและสังคมให้ มี
ความเข้ มแข็ ง มากขึน้ และเอื อ้ ต่อ การพัฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า นของ
ประเทศ การเตรี ยมความพร้ อมดังกล่าวสอดคล้ องและเชื่อมโยงกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงคมนาคม เพื่ อ สนับ สนุ น การพัฒ นา
ระบบโลจิ สติ ก ส์ ของประเทศ ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ ไ ด้
มุง่ เน้ นการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่สอดคล้ องกับ
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท เอ็ น ซี แอล อิ น เตอร์ เนชั่น แนล โลจิ
สติ ก ส์ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่งในปี 2561 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุท ธิ
เท่ากับ 3.16 ล้ านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ
6.40 ล้ าน บ าท ซึ่ ง ดี ขึ น้ จากปี 2560 ส่ ว น บ ริ ษั ท NCL Inter
Logistics (S) Pte. Ltd. (“NCL Singapore”) มี ผ ลประกอบการดี
ขึ ้นมี รายได้ และก าไรขัน้ ต้ น เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อ น เนื่ อ งจากปี 2561
บริ ษัทขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น ประกอบกับได้ รับความไว้ วางใจ
จากลู ก ค้ าเดิ ม ท าให้ สามารถเพิ่ ม ยอดขายได้ ม ากขึน้ และใน
ระหว่างปี บริ ษัทฯ ขยายส่วนงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less
than Container Load) ทาให้ มีรายได้ และกาไรในส่วนงานดังกล่าว
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษั ทฯ มีกาไรสุทธิ 2.93 ล้ านบาท บริ ษัท แอล จี
คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากัด เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เลเจนด์ ชิ ป ปิ ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด (“LG (TH)”) มีขาดทุ นสุทธิ ตามอัตราส่วนที่บริ ษัท ฯ
ลงทุ น 0.81 ล้ า นบาท ซึ่งดี ขึน้ จากปี ก่อ นมากเนื่ อ งจากมีร ายได้
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ได้ดี

โดยในปี 2561 บริ ษั ท Legacy Asia Capital Pte. Ltd.
(“Legacy”) ซึ่ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เช่ า ตู้ คอนเทนเนอร์ บริ ษั ท ฯ ได้
จาหน่ ายเงิน ลงทุ น ใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้ จานวน
ในราคาทุ น เนื่อ งจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซึ่ง
เป็ นผู้สนับสนุ นเงินทุน หมุน เวียนในการดาเนินธุรกิ จประสบภาวะ
ล้ มละลาย เป็ นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิน้ สุดการ
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทฯ เนื่องจากบริ ษัท Legacy มีผลขาดทุ น
สะสม ส่งผลให้ บริ ษั ทฯ ไม่ต้อ งแบกภาระค่าใช้ จ่าย ค่าดาเนินการ
และภาวะขาดทุ น สะสม ที่อ าจเกิ ดขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ ได้
รวมผลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จานวน 0.13 ล้ าน
บาท ในงบการเงินรวม
บริ ษั ท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนิน ธุรกิ จ
ผลิตและจาหน่ายน ้ายาล้ างไตและเวชภัณฑ์ตา่ ง ๆ มีรายได้ จากการ
ขายน ้ายาฟอกเลือดและครุ ภัณฑ์ เดิมบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มจาก
ผู้ถื อ หุ้ นรายหนึ่ ง มี ผ ลให้ บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ถือ หุ้ นรายใหญ่ คิ ด เป็ น
สัดส่วนเงิน ลงทุ น ร้ อยละ 52.80 จึงท าให้ บริ ษั ท GWM เปลี่ยนจาก
บริ ษั ท ร่ วมเป็ นบริ ษัท ย่อ ย ในปี 2561 จึงท าให้ รายได้ ในงบการเงิน
รวมของบริ ษัท GWM สาหรับปี 2561 เท่ากับ 84.66 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 7.03 ของรายได้ รวม และมีอัตรากาไรขันต้
้ น ร้ อยละ
20.44 และมีผลกาไรสุท ธิรวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเป็ นจานวน 0.71 ล้ านบาท

ขึน้ แต่ ก าไรขัน้ ต้ น ลดลง เนื่ อ งจากสายเรื อ หลายแห่ งมี การควบ
รวมกันมากในปี นี ้ จึงทาให้ มีการแข่งขันทางด้ านราคาในตลาด ทังนี
้ ้
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การขยายธรุ กิจ
ในภาพของการขยายธุรกิจที่ สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิ จ ของบริ ษั ทฯ ในการที่จะเป็ นผู้นาในด้ านการให้ บริ การโลจิ
สติกส์แบบครบวงจร พร้ อมทัง้ สร้ างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้ า
และส านั ก งานต่ า งประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยวิ ธี ก ารขยาย
สานักงานสาขาของตัวเองในประเทศเป้าหมายและทางานร่วมกับ
พันธมิตรที่ มีประสิท ธิภ าพในต่างประเทศ เพื่อให้ สามารถกระจาย
สินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ ได้ ทวั่ โลก โดยในปี
2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ฯ มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน 1.26 ล้ า นเหรี ย ญดอลล่า สหรั ฐ เพื่ อ ขยาย
กิจการในต่างประเทศ โดยในปี 2561 ได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใน
ต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่ NCL International Logistics USA
INC. จดทะเบี ย นในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า, Qingdao National
Container Line Company Limited แ ล ะ Ningbo NCL Inter
Logistics Company Limited จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชน
จี น เพื่ อ บริ ก ารบริ ห ารและจัด การขนส่ง สิ น ค้ า ระหว่า งประเทศ
(Freight Forwarder), แ ล ะ LG Container Line Pte. Ltd. จ ด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อ เป็ นสานักงานตัวการ (Principal)
และแต่งตังให้
้ บริ ษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อ ย เป็ นตัว แทน (Agent) เพื่ อ บริ ก ารบริ ห ารและจัด การขนส่ง

การเงินของบริ ษัท เนื่องจากการขยายการลงทุนในตางประเทศ มี
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ โดยในช่วงเริ่ มก่อตังและขยายงานมี
้
ค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้น ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ คาดหวังว่าภายหลังจาก
การดาเนินงานของบริ ษัทย่อยเต็มกาลังตามเป้าหมายแล้ ว จะส่งผล
ให้ กลุม่ บริ ษัท มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ ้นตามลาดับ
ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิ จ ประเทศไทยมี แนวโน้ ม
ขยายตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งเศรษฐกิจที่สมดุลขึ ้น โดยการส่งออก
สินค้ าและบริ การยังขยายตัว อย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากประเทศไทย
ไม่ได้ พึ่งพาการส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง จากการ
เจรจาทางการค้ า ระหว่งประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ที่พยายามบรรลุข้อตกลงทางการค้ าอยู่นนั ้ ก็มิได้ ทา
ให้ สง่ ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นแต่อย่างไร และบริ ษัทฯ ได้ ให้
นา้ หนักในการขยายธุรกิ จ โลจิ สติกส์ร ะหว่างประเทศมากกว่าใน
ประเทศ เนื่องจากความต้ องการการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ยงั มี
อยู่จากการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดย
อาศัยความเชี่ ยวชาญและความชานาญในการดาเนิ นธุรกิ จของ
บริ ษั ท ฯ พร้ อมทัง้ การขยายธุรกิ จของบริ ษั ทฯ ไปยังประเทศต่างๆ
เพื่อรองรับการย้ ายฐานการผลิตของบริ ษัทต่างๆ อีกด้ วย เพื่อตอก
ย า้ ให้ เห็ น ถึ ง ศั ก ยภ า พในการด าเนิ นธุ ร กิ จที่ แข็ ง แกร่ ง ที่ มี
ประสบการณ์ ม ากกว่ า 20 ปี และธุ ร กิ จ ภาคขนส่งที่ ยังมี โอกาส
เติบโตได้ อีกมากตามการลงทุนที่มีมากขึ ้นในทุก ๆ ปี เช่นกัน

สินค้ าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
การจัดการเพื่อความยั่งยืน
PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็ นบริ ษั ทที่จัดตัง้
ใน ป ระ เท ศ อิ น โด นี เซี ย แ ล ะ NCL Inter Logistics Vietnam
Company Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จัดตังในประเทศเวี
้
ยดนาม โดย
ผ่ า น ก า รท า สั ญ ญ าเงิ น กู้ แ ป ล งส ภ า พ (Convertible Loan
Agreement) และจัดทา Business Cooperation Agreement เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเข้ าควบคุมการดาเนินธุรกิจและบริ หารงาน ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้ อมของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ าควบคุม
และสั่งการกิ จ กรรมการด าเนิ น งานต่า ง ๆ รวมถึ งนโยบายทาง

บริ ษัท เอ็น ซี แอล อิน เตอร์ เนชั่น แนล โลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน) ภายใต้ การดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และ พนักงานที่มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์กร ร่วมกัน ได้ มงุ่ มัน่
พัฒนาธุรกิจ ดาเนินการตามกลยุทธ์ของบริ ษัท และรักษามาตรฐาน
อย่า งต่อเนื่ อ ง พัฒ นาองค์กรด้ า นทรั พยากรมนุ ษ ย์ให้ มีศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ มีกระบวนการบริ การและ
การจัดการอย่า งมีประสิท ธิภ าพ ส่งเสริ มพนักงานให้ มีการคิดค้ น
นวัตกรรมและมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้าหมายและทิ ศทางของ
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องค์กร เพื่อรองรับการการขยายและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
และบริ ษั ท ฯ ในอนาคต รวมถึ ง ยึด มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตาม

เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ที่ ได้ ให้ การสนั บ สนุ น บริ ษั ท ฯ อย่ า งดี เ สมอมา
ขอขอบคุณ ผู้บริ หารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ ร่วมแรงร่ วมใจช่ วย

แนวนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
และประกอบธุรกิ จ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ สังคม และร่ วมกัน
ต่อต้ านธุรกิจคอรัปชัน่ มาโดยตลอด โดยมีการทบทวนนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นประจาทุกปี

ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุ่งมัน่ เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ส่งผล
ให้ บริ ษั ท ฯ ประสบความส าเร็ จ มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ทุ ก วัน นี ้
บริ ษั ทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ขอให้ ความมัน่ ใจว่าจะดาเนิ น
ธุร กิจ ภายใต้ การกากับดูแลกิ จ การที่ ดี และบริ ห ารงานให้ บริ การ

ทังนี
้ ้ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน
และ บริ ษัทในเครื อ ขอขอบคุณในความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่
จากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ
ลูกค้ า หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้

ลูก ค้ า อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ด้ ว ยบุ ค คลากรที่ มี
ความรู้ ความช านาญ และให้ บ ริ การลูกค้ า ด้ ว ยความจริ งใจ เพื่ อ
บริ ษัทฯ จะพัฒนาเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
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รู้ จัก NCL
ประวัติความเป็ นมาที่สาคัญของบริษัทฯ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด(มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “NCL”) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการระบบ
โลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตังขึ
้ ้นโดยคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริการจัดการขนส่ง
ระหว่างประเทศ โดยประกอบด้ วยบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริ ษัท
รี จินอล เฟิ สท์ จูบลิ ี่ จากัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จากัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล
จากัด (“UNI”) ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว
บริ ษัทฯ เริ่ มต้ นให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึ่งดาเนินการภายใต้ บริ ษัท วี พี อินเตอร์ เนชั่น
แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จากัด (“VP”) โดยเริ่ มจากการเป็ น ผู้ให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
(LCL) ในเส้ นทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกา และขยายสูเ่ ส้ นทางในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 2539 และปี 2543 ตามลาดับ
เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างการบริหารภายในกลุม่ บริ ษัทและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ในปี 2552 VP จึงได้ เริ่ ม หยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึ่งเป็ นผู้ก่อ ตัง้ UNI ได้ ขายหุ้น UNI ให้ แก่คุณ กิตติ
พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งต่อมาคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ได้ มีการขายหุ้น UNI ให้ แก่บคุ คลภายนอกทัง้ หมด
แต่ UNI ยังคงใช้ สถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริ ษัทฯ และยังต้ องพึง่ พาบริ ษัทฯ ในด้ านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการ
บริหารจัดการด้ านบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั VP และ UNI ได้ หยุดการประกอบธุรกิจแล้ ว โดยแจ้ งหยุดการประกอบ
ธุรกิจกับกรมสรรพากรตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และอยู่ระหว่างการรอชาระบัญชี ดังนัน้ บริษัทฯ ที่ยงั คงประกอบธุรกิจอยู่ใน
ปั จจุบนั จึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด เพียงแห่งเดียว
นับตังแต่
้ เริ่มประกอบธุรกิจ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ ทงั ้
แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทัง้ ให้ บริการด้ านพิธีการศุลกากรและเป็ นตัวแทนในการ
ออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยังได้
มีการลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสร้ างความต่อเนื่องในการให้ บริการแก่ลกู ค้ าโดยเริ่มต้ น
ที่เส้ นทางในภาคใต้ และขยายไปในเส้ นทางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
ต่อมาได้ มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท(มหาชน) และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปั จจุบนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ได้ ดาเนินกิจการด้ วยความ
มัน่ คงมากว่า 20 ปี โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 587.65 ล้ านหุ้น โดยเป็ นทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้ ว 113.53 ล้ านบาท จานวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 454.15 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2561
กุมภาพันธ์ - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย จานวน 1.26 ล้ านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ เพื่อ
ขยายกิจการในต่างประเทศ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ โอนเงินเพื่อเพิม่ ทุนเป็ นจานวน 420,000
เหรี ยญดอลล่าสหรั ฐ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1 ล้ านเหรี ยญดอลล่าสิงคโปร์ เป็ น
จานวน 1.57 ล้ านเหรี ยญดอลล่าสิงคโปร์ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ วเสร็ จ 28 ธันวาคม
2561
-

บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื อ้ หุ้นของบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ถือ หุ้น)
จานวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 5,010,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ
บริ ษัทจะได้ มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็ จ โดยปั จจุบนั บริ ษัทถือ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.45
จะเปลี่ยนเป็ นถื อ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 52.80 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินหมุนเวียนของ
บริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ก ระทบต่อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท แต่อ ย่ า งใด ทั ง้ นี ก้ รรมการบริ ษั ท ได้
พิจารณาความเหมาะสมของราคาจ่ายซือ้ แล้ วโดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างถี่
ถ้ วน

-

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัท
ย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) จด
ทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อบริ การบริ หารและจัดการขนส่ง สินค้ า
ระหว่างประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทุนจดทะเบียนจานวน 100,000 เหรี ยญดอลล่า
สหรั ฐ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ ให้ กับบริ ษัทฯ และเมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL
International Logistics USA INC. จ านวน 30,000 เหรี ย ญดอลล่ า สหรั ฐ จากเงิ น ลง
ทุนเดิมจานวน 100,000 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ เป็ นจานวน 130,000 เหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
ซึ่งดาเนินการแล้ วเสร็ จ เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

พฤษภาคม - บริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ เลิกกิจการบริ ษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบียนใน
ประเทศสิง คโปร์ ) ซึ่ง ดาเนิ นธุรกิ จ ให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เนื่ อ งจาก Buss Capital Fund
Singapore ซึ่งเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเงินทุน เพื่อธุรกิจให้ กับ Legacy ไม่สามารถสนับสนุน
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เงินทุนในการดาเนินธุรกิจให้ กับ Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะ
ล้ มละลาย จึงทาให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจและขยายกิจ การ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ บริ ษัทเกิดปั ญ หาในการดาเนินธุรกิจ และเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ใน
อนาคต
-

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียน จัดตัง้
Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่ อ บริ ก ารบริ ห ารและจัดการขนส่ง สิน ค้ าระหว่างประเทศ
(freight forwarder) ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีทนุ เรี ยกชาระแล้ วจานวน 3,46,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100

กรกฎาคม - บริ ษัทฯ มีมติอนุมตั อิ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทรุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จานวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (กรณี ที่มี
เศษของใบสาคัญแสดงสิทธิต่ากว่า 1 หน่วย ให้ ปัดทิง้ ) โดยกาหนดราคาการใช้ สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือ น
นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย
-

บริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 26,000,000 บาท จากเดิม
120,913,184.50 บาท เป็ น 146,913,184.50 โดยการออกหุ้นใหม่สามัญ ใหม่จานวนไม่
เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”)

- เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 มีมติ แก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 51 ตราประทับของบริ ษัทเพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการประกอบธุรกิจ หลักของ
บริ ษัทฯ คือการให้ บริ การจัดส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริ ษัทฯ จึงเห็นควร
เปลี่ยนแปลงสัญ ลักษณ์ และตราประทับของบริ ษัท ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการจดจาของ
ลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้ าและบริ การของบริ ษัทโดยให้ ใช้
ตราประทับใหม่และข้ อความใหม่ดงั นี ้

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

7

-

บริษัทฯ จาหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทังจ
้ านวนในราคาทุน โดยมี
หุ้น สามัญ 140,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 เหรี ย ญสิง คโปร์ รวมเป็ นเงิ น ทัง้ หมด
140,000 เหรี ยญสิงคโปร์ ให้ กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Legend Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเป็ นวันที่จ ด
ทะเบียนโอนหุ้นเสร็ จ เรี ยบร้ อยและเป็ นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิ ้นสุดการ
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตังแต่
้ วนั ทีดงั กล่าว

-

บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทย่อยจาก บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด
เป็ น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด โดยได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว

-

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียน จัดตัง้
LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ) เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม
2561 เพื่อเป็ นสานักงานตัวการ (Principal) และแต่งตังให้
้ บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์
จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย เป็ นตัวแทน
(Agent) เพื่อ บริ การบริ หารและจัดการขนส่ง สินค้ าระหว่างประเทศ (freight forwarder)
ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ (ทุนชาระแล้ ว 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ )
โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100

-

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนใน PT.NCL
Inter Logistik Indonesia ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทที่ จัด ตัง้ ในประเทศอิ น โดนี เซี ย โดยผ่านการท า
สัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็ นจานวนเงิน 60,000 เหรี ยญ
สหรั ฐ อเมริ กา ซึ่งเที ยบเท่าสัดส่วนการถื อ หุ้นร้ อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดทา
Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ าควบคุมการดาเนินธุรกิจ
และบริหารงานทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ าควบคุมและ
สัง่ การกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริ ษัทนับนับตังแต่
้
วันที่ทาสัญญาและถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับตังแต่
้ วนั ที่ดงั กล่าว

สิงหาคม -

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนใน NCL Inter
Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในประเทศเวี
้
ยดนาม โดยผ่าน
การทาสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็ นจานวนเงิน 100,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเที ยบเท่าสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ
จัดทา Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ าควบคุมการดาเนิน
ธุรกิจและบริหารงานทัง้ โดยทางตรงและทางอ้ อมของบริษั ทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ เข้ าควบคุม
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และสัง่ การกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับนับตังแต่
้
วันที่ทาสัญญาและถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับตังแต่
้ วนั ที่ดงั กล่าว
พฤศจิกายน -

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียน จัดตัง้
Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 เพื่ อ บริ การบริ หารและจัดการขนส่ง สิน ค้ าระหว่างประเทศ (freight
forwarder) ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยัง
มิได้ มีการเริ่มดาเนินการและยังไม่มีทนุ เรี ยกชาระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100

ปี 2560
พฤษภาคม - บริ ษัทฯ ได้ เข้ าเพิ่มทุนในบริ ษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จานวน 300,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 SGD มูลค่ารวม 300,000 SGD โดยเพิม่ ขึ ้นจาก 700,000 หุ้น
มูลค่า 700,000 SGD เป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่า 1,000,000 SGD โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 100
พฤษภาคม - บริ ษัทฯ ได้ เข้ าเพิ่มทุนในบริ ษัทร่ วม บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด จ านวน 17,780 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 17.78 ล้ านบาท และมีผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น ๆ ได้
เข้ าร่วมเพิม่ ทุนด้ วย โดยเพิม่ ขึ ้นจาก 18,000 หุ้น มูลค่า 18 ล้ านบาท เป็ น 40,000 หุ้น มูลค่า
40 ล้ านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.44
มิถนุ ายน

- บริษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่น
ที่ 2 (NCL-W2) เพื่อ จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อ หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อ หุ้น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมจานวน
ไม่เกิน 63,650,000 หน่วย
-

ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 140 ล้ านบาท เป็ น 157.5 ล้ านบาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ น
17,500,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ น 2 ส่วน
1. รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญ แสดงสิทธิของบริ ษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2)
จานวน 63,650,000 หุ้น
2. รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ จานวน 5,350,000 หุ้น โดยมีอัตราการใช้ สิทธิใหม่คือ ใบสาคัญแสดง
สิทธิจาก 1 หน่วย ใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เป็ น ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้
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สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น และปรับราคาการใช้ สทิ ธิจาก 4 บาท ต่อหุ้นสามัญ เป็ น
ราคา 3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ
สิงหาคม

- บริ ษั ทฯ ได้ อ นุมัติโครงการรั บ ขนส่งกระจายสิน ค้ า ไปให้ กับที่ ต่า ง ๆ เพื่อ เป็ นการขยาย
ขอบเขตการให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าที่ ต้อ งการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วย
รถพิกอัป โดยอาศัยความชานาญด้ านการบริ การจัดระบบการขนส่งสินค้ าของบริษัทฯและ
สามารถสนับสนุน การขยายธุร กิจ ทางด้ านการขนส่ง สิน ค้ า ของบริ ษัท ฯให้ เ ติบ โตได้ ใ น
อนาคต อีกทังเป็
้ นโอกาสเพิม่ รายได้ ให้ กบั บริษัทอีกด้ วย

สิงหาคม

- บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) บริ ษัทร่วม ได้ ลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 290 ล้ านบาท เป็ น 168.74 ล้ านบาท โดยการลดจานวนหุ้น จานวน 12,125,720 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 121,257,200 บาท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของ SSK โดยเป็ นการลดทุนของคุณ วาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ ทั ้งจานวน ซึ่งส่งผลให้ สญ
ั ญา
ร่ วมทุนสิ ้นสุดลง และเป็ นผลให้ บริ ษัทถื อ หุ้นในสัดส่วนที่ เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 43.84 เป็ น
75.35 ของทุนจดทะเบียนใหม่ *
* รายละเอียดเพิ่ม เติ ม : ข่ าวแจ้ ง ตลาดหลักทรั พย์ “ที่ NCL-M 23/60 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่ องแจ้ ง
รายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) และที่มาของการคืน
ทุนเฉพาะคุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ (เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2)”

กันยายน

- บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริ ษัทร่ วม” หรื อ
“ZIM”) ซึ่งเป็ นสายเดินเรื อ ประเทศอิสราเอล เพื่อจัดตัง้ บริ ษัท ซิม(ไทยแลนด์) จากัด เพื่อ
ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ZIM และเพื่อขยายฐาน
ธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ ให้ กบั บริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดย
ทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 ทัง้ นีก้ ารถือหุ้นร้ อยละ 51
จะถือว่าเป็ นบริ ษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แต่การจัดทางบการเงินรวมแม้ บริ ษัทฯ จะถือหุ้นร้ อยละ 51 ก็ตาม แต่ไม่มีอ านาจควบคุม
บริษัทดังกล่าว จะถือว่าเป็ นเพียงบริษัทร่วมเท่านัน้

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

10

ปี 2559
มกราคม

- บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“บริ ษัทร่ วม” หรื อ
“SSK”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1
ล้ านบาท เพื่อ ให้ บ ริ การขนส่งสินค้ า ในประเทศด้ ว ยรถบรรทุกหัวลาก และเมื่อ วันที่ 13
พฤษภาคม 2559 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมัติให้ ขายทรั พย์สิน หัวลาก
จานวน 65 หัว และหางพ่วง จานวน 98 หาง ให้ แก่ SSK ตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการ
ลงทุนคิดเป็ นประมาณ 120.94 ล้ านบาท
-

และในเดือนมิถุนายน ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จานวน 289 ล้ านบาท จากเดิม
ที่มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท รวมเป็ น 290 ล้ านบาท

มีนาคม

- บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์ ) เพื่อ จัดตัง้
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ การจัดหาตู้ขนส่งสินค้ า
(SOC) และให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยเป็ น
เจ้ าของตู้คอนเทอนเนอร์ เอง และเป็ นตัวแทนแต่งตัง้ จากต่างประเทศในการนาเข้ าและ
ส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศ

มิถนุ ายน

- บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์ ) เพื่อ จัดตัง้
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตังอยู
้ ่
ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรี ยญดอลลาร์
สิงคโปร์ เพื่อทาธรุกิจให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและครบ
วงจรมากขึ ้นรวมทังเป็
้ นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น

กันยายน

- บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรื อ “GWM”)
โดยการเข้ าซื อ้ หุ้นสามัญ เป็ นเงิน 8 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สัดส่วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 44.44 ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตน ้ายาล้ างไตและจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดย
การลงทุนครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต
อีกทังเป็
้ นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มัน่ คง และ
ต่อเนื่องในอนาคต
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
2559

2560

985.61

976.05

(8.18)

รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2559

2560

2561

1,203.57

841.98

716.62

705.97

(7.60)

3.16

16.75

4.54

6.40

544.98

679.44

736.58

551.64

554.40

557.32

รวมหนี ้สิน

320.41

428.87

413.28

301.95

300.17

243.13

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

224.57

250.57

323.30

249.69

254.23

314.19

เงินสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

20.89

28.39

16.97

37.61

37.39

6.05

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

(14.72)

(24.49)

2.42

(27.48)

(47.80)

(14.97)

4.34

(44.69)

(20.24)

(1.06)

(23.17)

(5.08)

อัตรากาไรขันต้
้ น (%)

15.80

19.76

18.90

17.41

19.63

20.10

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)

(0.83)

(0.78)

0.28

1.99

0.63

0.91

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

(1.44)

(1.24)

0.45

2.94

0.82

1.15

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ั
อัตราผลตอบแทนผู
้ ถือหุ้น (%)

1.43

1.71

1.28

1.21

1.18

0.77

(3.54)

(3.42)

1.29

6.94

1.80

2.25

-

-

-

-

(0.019)

(0.018)

0.04

0.011

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ จากการให้ บริการและการขาย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

เงินสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (เท่า)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานส่วนที่เป็ นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)

0.007

0.015

โครงสร้ างรายได้
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด(มหาชน) บริ ษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่ บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจาหน่ายนา้ ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้ วยเครื่ องไต
เทียม และจัดจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ ในหน่วยไตเทียม โดยโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริษัทแบ่งตามลักษณะการ
ให้ บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุม่ บริ ษัทได้ ดงั นี ้

รายได้

2559
ล้ านบาท

2560
%

ล้ านบาท

2561
%

ล้ านบาท

%

1.รายได้ จากการให้ บริ การ
1.1 การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
1.1.1 ทางเรื อ

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 บริ การอื่น ๆ

0.07

0.01

0.07

0.01

0.05

0.01

911.28

90.12

914.88

92.54

991.61

81.26

1.2 การขนส่ งในประเทศ 1)

74.33

7.35

61.17

6.19

127.30

10.43

รวมรายได้ จากการให้ บริ การ

985.61

97.47

976.05

98.73

1,118.91

91.69

2. รายได้ จากการขายนา้ ยาฟอกเลือดและครุ ภัณฑ์ 2)

-

-

-

-

84.66

6.94

รายได้ อ่ นื 3)

25.62

2.53

12.54

1.27

16.75

1.37

รายได้ รวม

1,011.23

100

988.59

100

1,220.32

100

รวมรายได้ จากบริ การจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ

หมายเหตุ 1) รายได้ จากการขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากครึ่งปี หลังของปี 2559 ไม่มี เนื่องจากโอนย้ ายไปอยู่ภายใต้ การ
ดาเนินงานของ บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“บริ ษัทร่ วม” หรื อ SSK)
ตัง้ แต่ วัน ที่ 15 สิ ง หาคม 2560 รายได้ จ ากการขนส่ ง ในประเทศ รวมการดาเนิ น งานขนส่ ง โดยรถหัว ลาก-หางลาก ของ
บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ดงั กล่าว
รายได้ จากการขนส่งในประเทศตังแต่
้ เดือนกันยายน 2560 มีรายได้ จากการขนส่งในประเทศด้ วยรถขนส่งขนาดเล็ก สาหรับใช้
ใน โครงการรับขนส่งกระจายสินค้ าภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
2) รายได้ จากการขายนา้ ยาฟอกเลือดและครุ ภัณฑ์ เกิดจากบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยตัง้ แต่ วันที่ 1
มีนาคม 2561
3) รายได้ อนื่ ได้ แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ ค่าเช่า เป็ นต้ น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ การดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
บริ ษัทฯ กาหนดวิสัยทัศน์ในการเป็ นผู้นาในด้ านการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็ น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าและคูค่ ้ าของบริษัท

พันธกิจ
พันธกิจของบริษัทฯ ได้ แก่ การประกอบธุรกิจให้ บริการด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญและ
ให้ บริการแก่ลกู ค้ าด้ วยความจริงใจ พร้ อมทังสร้
้ างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้ าและสานักงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในการดาเนินงานธุรกิจ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ คือ การเป็ นมืออาชีพในการช่วยลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าให้ มากที่สดุ

กลยุทธ์ การดาเนินงาน
บริ ษัท ฯ ได้ จัด เตรี ยมบุคลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถไว้ ค อยให้ บริ ก ารแก่ลูก ค้ า โดยสามารถน าเสนอบริ การได้ อ ย่า ง
ครอบคลุมตังแต่
้ การให้ คาปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สดุ และการจัดการให้ ลกู ค้ าสามารถขนส่งได้
ตรงตามกาหนดเวลาภายใต้ ต้นทุนที่ต่าที่สดุ โดยใช้ วิธีการขยายสานักงานสาขาของตัวเองในประเทศเป้าหมายและทางาน
ร่วมกับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อให้ สามารถกระจายสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้ ทั่ว
โลก

* คณะกรรมการบริษัทได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การเดินงานของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณา
ทบทวนการกาหนดดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ มีความคลอบคลุม ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะท้ อ นถึงตัวตนของ
บริษัท รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เคลื่อนไป

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

14

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด(มหาชน) บริ ษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุม่ บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจ าหน่ายนา้ ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้ วยเครื่ อ ง
ไตเทียม และจัดจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ ในหน่วยไตเทียม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติ กส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้ แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการ
เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ กระบวนการเคลื่อนย้ ายสินค้ าของลูกค้ าจากต้ นทางจะไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางด้ วยระยะเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ และด้ วยต้ นทุนที่ต่าที่สดุ
การให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้ บริ การ
ขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุม่ การให้ บริการมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 การให้ บริการจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ ได้ แก่ การเป็ นผู้บริหารจัดการให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากจุดขนถ่าย
สินค้ าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสูย่ งั จุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้ นทาง
การค้ าหลักทั่วโลก และการเป็ นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากประเทศต่าง ๆ มาสูจ่ ดุ ขนถ่ายสินค้ าเข้ าประเทศ
ซึ่ง กลุ่มบริ ษัทมีการให้ บริ การจั ดการขนส่งทัง้ ทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การจัดการขนส่ง
ประเภทที่ ไ ม่มีเ รื อ หรื อ เครื่ อ งบิน เป็ นของตนเอง แต่จ ะจัด หาระวางเรื อ หรื อ เครื่ อ งบิน รวมทัง้ ตู้ค อนเทนเนอร์ จาก
ผู้ประกอบการขนส่ง อัน ได้ แก่ บริ ษัทเรื อ หรื อ สายการบิน เพื่อ ให้ บ ริ การแก่ลูกค้ า นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษัทยัง ได้ มีการ
ประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่า ง ๆ เพื่อ ให้ สามารถให้ บริ การเคลื่อ นย้ ายสินค้ าจากท่า เรื อ หรื อ สนามบินใน
ต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่ อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นัน้ ได้ อีกด้ วย ทัง้ นี ้ รายได้ จากการให้ บริ การดังกล่าว
นับเป็ นรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัท โดยปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศเท่ากับ 914.88 ล้ านบาท และ 991.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 92.54 และร้ อยละ 81.26
ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
การให้ บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุม่ บริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ ดงั นี ้
1.1.1 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล : ปั จจุบนั กลุ่มบริษัทมีการให้ บริการจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุม
ทัง้ 5 ทวีป ได้ แก่ ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมท่าเรื อหลักของเขตการค้ าสาคัญ
ในกลุม่ ประเทศต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้ วนรวมกว่า 180 แห่ง สาหรับการขนส่งสินค้ าทางทะเลสามารถแบ่งได้ เป็ น 3
ประเภทคือ
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การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะสาหรับลูกค้ าที่มีปริ มาณสินค้ าที่
มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงั ้ ตู้ เพื่อบรรจุสินค้ าของลูกค้ านัน้ ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จาเป็ นต้ องไป
ร่วมแบ่งใช้ ต้ คู อนเทนเนอร์ กบั ลูกค้ ารายอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้ บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดต่าง ๆ ที่
เหมาะสม, จัดหาสายเรื อ ตามตารางเวลาและข้ อ กาหนดที่ ลูกค้ าต้ อ งการ, จัดการด้ านเอกสารพิธีการ
ศุลกากร รวมถึงเป็ นตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
 การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้ าที่ มี
สินค้ าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อบรรจุสินค้ าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มบริ ษัทจะ
ให้ บริ การรับสินค้ าจากลูกค้ าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื ้นที่ในการบรรจุเข้ าตู้คอนเทนเนอร์ ที่จองไว้
ซึ่ง กลุ่มบริ ษัทจะคานวณพื ้นที่ และจัดวางสินค้ าให้ เหมาะสมกับลักษณะของสินค้ าและข้ อกาหนดของ
ลูกค้ าแต่ละราย เพื่อให้ สินค้ าของลูกค้ าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้ คอนเทนเนอร์
เดียวกันได้ อย่างปลอดภัย, ส่งได้ ตามกาหนด และอยู่ภายใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ สาหรับลูกค้ าแต่ละราย ทัง้ นี ้
เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าเช่นเดียวกับ
กลุม่ บริษัท จึงสามารถดาเนินการเรื่ องเอกสารพิธีการศุลกากรได้ เอง
 การให้ บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งสินค้ า (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัท
จะให้ บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ เปล่าให้ กับลูกค้ า เพื่อนาไปใช้ ในการบรรจุสนิ ค้ าของตนเองโดยไม่ต้อง
รอตู้คอนเทนเนอร์ จากสายเรื อ และในบางสายเรื อที่ไม่มีต้ ูคอนเทนเนอร์ ไว้ บริการลูกค้ า กลุม่ บริ ษัท จะเข้ า
ไปจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ ให้ แทน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ บริการตู้คอนเทนเนอร์ ในการบรรจุสนิ ค้ า
 การให้ บริการให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งสินค้ า โดยทางกลุม่ บริษัทจะซือ้ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้
ลูกค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการให้ บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเช่าต่อ
1.1.2 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็ นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ ว ใช้ ระยะเวลาในการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สนกว่
ั ้ าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สงู กว่าจึงเหมาะสาหรับการ
ขนส่งสินค้ าที่มีอายุในการเก็บรักษาสันหรื
้ อต้ องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้ รวมทัง้ สินค้ าที่ต้องการ
ความรวดเร็ วในการจัด ส่งซึ่งมีนา้ หนักและปริ มาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตี พิมพ์ต่าง ๆ สาหรั บการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ต้องการบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี ้ กลุม่ บริ ษัทจะให้ บริการจัดหาสายการบิน
ตามตารางเวลาและข้ อกาหนดที่ ลกู ค้ าต้ อ งการ, จัดการด้ านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็ นตัวแทนในการ
ออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทสามารถให้ บริ การจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้ วกว่า 180 ประเทศ
เช่นเดียวกัน
1.1.3 บริ การอื่ น ๆ : บริ ษัท ฯ มีการให้ บริ การด้ านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง ตลอดจนการเป็ น
ตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลูกค้ า ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้ อ งอาศัยผู้ที่มีความเชี่ ยวชาญด้ านพิธีการ
ศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนาเข้ า-ส่งออก เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในแต่
ละประเทศได้ อย่างถูกต้ องและสามารถรับหรื อส่งสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตรงตามกาหนดเวลา
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ตัวอย่างภาพการขนส่งระหว่างประเทศและการจัดตู้คอนเทนเนอร์

ตัวอย่างหน้ าจอระบบ Log Freight

ปั จจุบนั บริษัทฯ มีสานักงานที่ให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้ แก่ ที่สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ใน
กรุงเทพ และสานักงานสาขาที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์
เพื่อให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศจากประเทศสิงค์โปร์ ไปสูย่ งั จุดหมายปลายทางในภูมภิ าคต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป
ในช่วงต้ นปี 2559 บริษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดตังบริ
้ ษัท
ย่อย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อให้ บริการจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศและให้ บริการจัดหาตู้เปล่าให้
ลูกค้ า ต่อมาในระหว่างปี 2561 บริษัท เลเจนท์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุน และบริ ษัทยังคงดาเนินธุรกรรมตามปกติ
ในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ ลงทุนในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อ
ให้ บริการให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ และได้ จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทังจ
้ านวนในราคาทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลางปี 2561
ในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท ซิม (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนสายการเดินเรื อประเทศ
อิสราเอล ขนส่งสินค้ าโดยตู้คอนเทนเนอร์ ทางทะเล
ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ ดาเนินการจัดตัง้
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. ในประเทศสิงคโปร์ , และเข้ าลงทุนใน PT.
NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยายฐานรายได้ ในการให้ บริการ
จัดการขนส่งระหว่างประเทศ จากประเทศที่ตงส
ั ้ านักงาน ไปสูย่ งั จุดหมายปลายทางในภูมภิ าคต่าง ๆ
1.2 การให้ บริการขนส่ งในประเทศ บริ ษัทฯ เริ่ มให้ บริ การขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากในปี
2554 เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการให้ บริการแก่ลกู ค้ าที่ใช้ บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริ ษัท ฯ อยู่แล้ ว และ
ยังเป็ นการขยายการทาธุรกิจโดยอาศัยความชานาญในด้ านการบริ การจัดการระบบขนส่งของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ บริการแก่
กลุ่มลูกค้ าที่ ต้อ งการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากอี กด้ วย ณ สิ ้นปี 2558
บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัวลากจานวน 65 คัน และมีหางรถสาหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนสินค้ าจานวน 98 หาง โดย
หางลากของบริ ษัทมีทงแบบก้
ั้
างปลาซึ่งออกแบบมาสาหรับใช้ วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื ้นเรี ยบที่สามารถใช้ วางตู้
คอนเทนเนอร์ หรื อวางสินค้ าโดยตรงบนหางลาก การให้ บริ การเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศของบริ ษัท ฯ นีม้ ีเส้ นทาง
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ให้ บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้ าไปยังจุดขนถ่ายสินค้ าเพื่อเตรี ยมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินค้ าในการ
นาเข้ าจากต่างประเทศมาสูโ่ รงงานหรื อจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ ายสินค้ าจากต้ นทางไป
ยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยบริษัทมีจดุ ให้ บริการรับขนส่งสินค้ าในประเทศ ดังนี ้
 จุดบริการหาดใหญ่ : ตังอยู
้ ่ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 จุดบริการสุราษฎร์ ธานี : ตังอยู
้ ่ที่อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีการให้ บริการการขนส่งทังระยะทางใกล้
้
และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้ จ ะใช้ เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วันได้ แก่ การรั บสินค้ าจาก
โรงงานใน จ.สุราษฎร์ ธานีเพื่อ นาไปส่งยังท่าเทียบเรื อหรื อสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรื อ นาไปส่งที่
ท่าเรื อในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรื อภูเก็ต สาหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้ เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้ แก่
การขนส่งสินค้ าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ ธานี ไปยังกรุ งเทพฯ หรื อ จังหวัดอื่ น ๆ และรั บสินค้ าจากจังหวัด
ปลายทางหรื อบริเวณใกล้ เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
 จุดบริการพระราม 2 : ตังอยู
้ ่ที่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั มีการให้ บริการขนส่งทังแบบระยะทาง
้
ใกล้ ได้ แก่ การนาตู้คอนเทนเนอร์ เปล่าไปรับสินค้ าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนาสินค้ าจากโรงงานมาส่งที่
ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนาตู้คอนเทนเนอร์ เปล่าไปรับสินค้ าในจังหวัด
แถบภาคกลางและภาคตะวันออกแล้ วนาสินค้ ากลับมาส่งที่ท่าเรื อแหลมฉบัง และท่าเรื อคลองเตย

ตัวอย่างภาพรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก

ตัวอย่างหน้ าจอ GPS

ในช่วงต้ นปี 2559 บริ ษัท ฯ ตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยร่ วมจัดตังกิ
้ จการร่วมค้ ากับบุคคลภายนอกซึ่งมี
ศักยภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็ นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์ยาวนาน และสามารถขยายฐานลูกค้ าราย
ใหญ่ ๆ ให้ แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทที่จดั ตังใหม่
้ ชื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“บริษัทร่วม” หรื อ “SSK”) โดยบริษัทฯ
ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สนิ คือ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง ทังหมดเป็
้
นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ าดังกล่าว
เพื่อลดภาระด้ านค่าใช้ จ่ายทังด้
้ านต้ นทุน และค่าเสื่อมราคาของบริ ษัท ฯ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุน ส่งเสริ ม
ให้ บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มัน่ คง และต่อเนื่องในอนาคต และเพิม่ จุดให้ บริการขนส่งเพิม่ อีก 1 แห่งคือ
 จุดบริ การสระบุ รี : ตังอยู
้ ่ที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้ าส่วนใหญ่เป็ น วัสดุที่ใช้ ในการก่อ สร้ าง
ปั จจุบนั มีการให้ บริการขนส่งทังแบบระยะทางใกล้
้
และระยะทางไกล
*ปั จจุบนั จุดบริการเหลือเพียงจุดบริการสุราษฎร์ ธานีและจุดบริการสระบุรี ซึง่ ได้ โอนย้ ายไปอยู่ภายใต้ การดาเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด แล้ ว
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การดาเนินกิจการขนส่งภายใต้ การร่วมทุน ดาเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นผลทาให้
ยอดขายงานปูน หรื อการใช้ รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย จึงทาให้ ทงั ้ สองฝ่ ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนี่จะเกิดขึน้
ต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 โดย
 ขายสินทรัพย์สว่ นหัวลาก – หางพ่วง สาหรับขนปูน จานวน หัวลากจานวน 48 หัว หางพ่วงจานวน 55 หาง ให้ ผ้ รู ่วม
ทุนอีกฝ่ าย ในราคาตามบัญชี ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ SSK เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบราคาตามบัญชีแล้ วมี
มูลค่าสูงกว่าราคาตลาด (อ้ างอิงราคาตลาดรถปูนมือสอง โดยเปรี ยบเทียบประเภทและอายุที่ใกล้ เคียงกัน ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2560)
 คืนทุนโดยการลดทุนให้ ผ้ รู ่วมทุนอีกฝ่ าย จานวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็ นราคา par ที่กาหนดไว้
ตังแต่
้ เริ่ มต้ น) รวมเป็ นเงิน 121,257,200.00 บาทพร้ อ มทัง้ รับผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตัง้ แต่เริ่ ม
กิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน เป็ นจานวน 17,430,400.84 บาท โดยคิดจากมูลค่าตาม
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์การลดทุนครัง้ นี ้ เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลดทุน SSK บริ หารตามข้ อกาหนดตาม
สัดส่วนการร่วมทุนโดยทัง้ 2 ฝ่ าย ต้ องร่วมกันบริหาร และมีอานาจเท่า ๆ กัน และหลังจากการลดทุน NCL จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
บริ หารเพียงฝ่ ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมากขึน้ และเพื่อ ลดภาระต้ นทุนค่าเสื่อ มราคารถปูน
ประมาณ 0.78 ล้ านบาทต่อเดือนและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้ านบาท ต่อเดือน โดยภายหลังการลดทุนไม่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่เหลือของบริษัท ฯ เป็ นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริ ษัท มีประสบการณ์ และ
ความชานาญ และมีผ้ บู ริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ ายบริหาร
มีนโยบายขยายฐานลูกค้ าที่มีความต้ องการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และเล็งเห็นว่ามีการ
ปรับตัวที่ดีขึ ้น และส่งผลให้ บริษัทมีรายได้ เพิม่ มากขึ ้นอีกด้ วย
การขนส่งในประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหัวลากและหางพ่วงภายใต้ การดาเนินงานของบริษัท
SSK แล้ ว ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะพิกอัป เพื่อใช้ รับขนส่งกระจายสินค้ าต่าง ๆ เพื่อเป็ นการ
ขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าที่ต้องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วยรถกระบะพิกอัป โดยอาศัยความ
ชานาญด้ านการบริ การจัดการระบบการขนส่งสินค้ า ของบริ ษัท ฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้ านการขนส่งสินค้ า
ของบริษัทฯให้ เติบโตได้ โดย ปั จจุบนั มีการให้ บริการขนส่งทังระยะใกล้
้
และระยะไกล
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ตัวอย่างภาพรถกระบะพิกอัป

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีดาเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้ บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ของ NCL
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2. ผลิตและจาหน่ ายนา้ ยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้ วยเครื่ องไตเทียม และจัดจาหน่ ายคุรุภัณฑ์ ทาง

การแพทย์ สาหรับใช้ ในหน่ วยไตเทียม
การผลิตและจาหน่ายน ้ายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้ วยเครื่ องไตเทียม และและจัดจาหน่ายคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์
สาหรับใช้ ในหน่วยไตเทียม ของกลุม่ บริษัทฯ อยู่ภายในการดาเนินงานของบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ซึ่งจัดตัง้
ขึ ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัท ฯ ลงทุนใน GWM สัดส่วนร้ อยละ 44.44 ซึ่งมีสถานะเป็ นบริษัทร่วม ต่อมาเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นใน GWM เพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งทาให้ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็ นร้ อยละ 52.80
โดยมีผลทาให้ GWM เปลี่ยนจากบริ ษัทร่ วม เป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ดังกล่าว ผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้ จากการผลิตและจาหน่ายน ้ายาล้ างไตซึ่งรวมในงบการเงินรวมของบริษัท เท่ากับ 84.66
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 6.94 ของรายได้ รวมปี 2561
การฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (hemodialysis) เป็ นการบาบัดทดแทนไตที่ได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
ข้ อมูลการลงทะเบียนบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ.
2553 พบว่า มีผ้ ปู ่ วยที่รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมาณ 30,835 ราย หรื อคิดเป็ น 482.6
รายต่อล้ านประชากร และมีจานวนผู้ป่วยเพิ่ม ขึ ้นแต่ละปี (incidence case) ประมาณ 6,244 ราย หรื อ 97.73 รายต่อล้ าน
ประชากร เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นทุกปี การขยายตัวของศูนย์ไตเทียมจึงเพิม่ ขึ ้นด้ วย ทาให้ มีความต้ องการ
ใช้ น ้ายาสาหรับฟอกเลือดมากขึ ้น ทางบริ ษัทเล็งเห็นถึงความต้ องการการใช้ นา้ ยาฟอกเลือดและการขยายตัวของศูนย์ไต
เที ยมที่ เพิ่มขึ ้น จึง ลงทุนร่ วมกับผู้ที่เ ชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 20 ปี ในด้ านเทคนิคของเครื่ อ งไตเที ย ม
การผลิตน ้ายาฟอกเลือด และระบบน ้าบริสทุ ธิ์ที่ใช้ ในหน่วยไตเทียมและโรงงานผลิตน ้ายาฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม เพื่อ
เปิ ดกิจการโรงงานผลิตน ้ายาสาหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม และได้ นาเครื่ องจักรที่ทนั สมัยที่เป็ นระบบอัตโนมัติ
ในการผลิตและใช้ ระบบ Programmable Logic Controller (PLC) มาใช้ ควบคุมขบวนการผลิตทัง้ หมดเพื่อ ให้ ผลิตภัณ ฑ์
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และให้ เป็ นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือ โรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์ไตเทียมเอกชนทัว่ ไป โรงงานตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 13/7 หมูท่ ี่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูลดั ตาบลบางม่วง
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ซึ่งได้ รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม, มาตรฐานการผลิตน ้ายาฟอกเลือดด้ วยเครื่ อง
ไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มาตรฐานการผลิตเครื่ องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิต
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ข องส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier
Template (CSDT) ทังนี
้ ้บริษัท มีปริมาณการผลิตปกติอยู่ที่ประมาณ 100,000 แกลลอนต่อเดือน
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักทุนสารองต่าง ๆ ทังหมดแล้
้
ว ซึ่งการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้ จะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจาเป็ น ความ
เหมาะสมอื่ นใดในอนาคต และปั จ จัยอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการบริ หารงานของบริ ษัท ฯ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณา
เห็นสมควรหรื อเหมาะสม ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจาก กาไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี เงินได้ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ ยกเว้ น กรณี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ใิ ห้ ดาเนินการได้ เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกาไรสมควรพอที่จะ
จ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ แล้ วรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 146.9 ล้ านบาท และทุนชาระแล้ ว จานวน 113.5 ล้ านบาท คิดเป็ นหุ้น
สามัญทังสิ
้ ้น 587.6 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ข้ อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียน ล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1.

กลุม่ ครอบครัวพัวถาวรสกุล
นายกิตติ
นางสาวฟ้าใส
นางสาวปิ่ นรัก
นางสาวยิ่งรัก
นายวิศษิ ฏ์

รวม
2. บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี
3. นายวรวุฒิ
4. นางนวพร
5. นายวรนันท์
6. นายมนต์ชยั
7. นายบัญชา
8. นางสาวเนติรัด
9. นายนวัต
10. นางสาวพรทิพย์
11. นายวัญเทนันท์
12. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
รวม

จำนวนหุ้น

ร้ อยละ

พัวถาวรสกุล
พัวถาวรสกุล
ประสิทธิศริ ิกุล
พัภาวะ)
วถาวรสกุล
ประสิทธิศริ ิกุล

136,307,274
34,431,790
30,952,100
30,000,000
7,653,454

30.01
7.58
6.81
6.60
1.68

ทัศนาวิวฒ
ั น์
รัตนชัยกานนท์
ธินรุ่งโรจน์
สาทรสัมฤทธิ์ผล
สุขอนันต์ชยั
สังข์งาม
ชีวะพฤกษ์
แซ่ลิ ้ม
เตชะมรกต

239,344,618
57,692,100
10,221,000
6,913,300
6,900,000
5,020,000
4,973,000
4,110,000
4,066,201
4,000,000
4,000,000
106,911,902
454,152,121

52.68
12.70
2.25
1.52
1.51
1.10
1.09
0.90
0.89
0.88
0.88
23.60
100.00

ที่มำ : ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้

*ในรายงานฉบับนี ้ จะนาเสนอข้ อ มูลผลการดาเนินงานด้ านความยั่งยื นเฉพาะบริ ษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล
โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ มิได้ รวมถึงบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่บริ ษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริ ษัท”) รวมทัง้ สิ ้นจานวน 10 บริ ษัท
ประกอบธุรกิจให้ บริการด้ านจัดการขนส่งแก่ลกู ค้ าทังทางบก,
้
ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทังการจั
้
ดส่งสินค้ าแบบเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้ าแบบจากประตูส่ปู ระตู (Door to Door), การดาเนินการ
ด้ านพิธีการศุลกากร (Custom’s Broker), การให้ บริ การจัดหาตู้ขนส่งสินค้ า (SOC), ให้ บริ การเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่ง
สินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรื อ และ บริ ษัทย่อยที่ทาธุรกิจอื่น ๆ 1 บริ ษัท ประกอบธุรกิจผลิตนา้ ยา
ล้ างไตและจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทังสิ
้ ้น 12 บริษัท มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”)
บริ ษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”หรื อ “NCL”) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอไอ (MAI) เมื่ อ วัน ที่ 11
พฤศจิกายน 2557 ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดาเนินกิจการด้ วยความมัน่ คงมากว่า 20 ปี โดยฯ มีทนุ จดทะเบียน 146.91 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
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หุ้นสามัญ 587.65 ล้ านหุ้น โดยเป็ นทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว 113.53 ล้ านบาท จานวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 454.15 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัด ตัง้ ขึน้ เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557ด้ ว ยทุน จด
ทะเบียน 5 แสนเหรี ยญดอลล่าร์ สงิ คโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้ ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 1 ล้ านเหรี ยญดอล
ล่าร์ สงิ คโปร์ เพื่อให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 1,574,635 เหรี ยญดอลล่าร์ สงิ คโปร์ โดยปั จจุบนั บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา) ได้ จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อบริ การบริ หารและจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจานวน 100,000 เหรี ยญดอลล่าห์สหรั ฐ
และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ รวมเป็ นทุนจดทะเบีย น
130,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรั ฐ โดยNCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
100
2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เพื่อบริ การบริ หารและจัดการขนส่ง สินค้ าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้ วยทุน จดทะเบียนจานวน 5,000,000 หยวน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรี ยกชาระแล้ ว 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบีย นในประเทศจีน) ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่ อ
บริ การบริ หารและจัดการขนส่ง สินค้ าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ยังมิได้ มีการเริ่ มดาเนิ นการและยังไม่มีทุนเรี ยกชาระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ) ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อบริ การ
บริ หารและจัดการขนส่ง สินค้ าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ (ทุนชาระ
แล้ ว 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์ ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. เป็ นบริ ษัทที่จัดตังในประเทศเวี
้
ยดนาม ได้ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2561 และในเดื อ นสิ ง หาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ เ ข้ า ลงทุน โดยผ่ า นการท าสัญญาเงิ น กู้แ ปลงสภาพ
(Convertible Loan Agreement) เป็ นจานวนเงิน 100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และจัดทา Business cooperation agreement
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ าควบคุมการดาเนินธุรกิจและบริ หารงานทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดาเนิ นงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริ ษัทนับนับตัง้ แต่วนั ที่ทาสัญญา โดย NCL
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็ นบริ ษัทที่จัดตังในประเทศอิ
้
นโดนีเซีย ได้ จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้ เข้ าลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดย
ผ่านการทาสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็ นจานวนเงิน 60,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และจัดทา
Business cooperation agreement เพื่อ วัต ถุประสงค์ ในการเข้ าควบคุมการด าเนิ น ธุรกิ จและบริ ห ารงานทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้ อมของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ าควบคุมและสัง่ การกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริ ษัท
นับนับตังแต่
้ วนั ที่ทาสัญญาโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60
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3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด (“LG TH”)
บริ ษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จากัด (“LG TH”) (เดิมชื่อ บริ ษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด) โดยบริ ษัทฯ
ได้ ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์ ) โดยจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน
1 ล้ านบาท และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ได้ ดาเนินการเพิ่มทุนเป็ น 10 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยการขนส่งสินค้ าทางทะเล โดยเป็ นเจ้ าของตู้คอนเทนเนอร์ เอง และเป็ นตัวแทนแต่งตังจากต่
้
างประเทศ ในการนาเข้ าและส่งออก
สินค้ าไปยังต่างประเทศ ปั จจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 60
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”)
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เริ่มต้ นด้ วยทุนจดทะเบียน
1 ล้ านบาท ในเดือนมิถนุ ายน 2559 ได้ ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 290 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ ปรับ
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดย ณ ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนจานวน 168,742,800 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าในประเทศ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75.35
5. บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”)
บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด (“GWM”) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท
จากนันเมื
้ ่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ ร่วมลงทุน โดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ เป็ นเงิน 8 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2560 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40 ล้ านบาท บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด ประกอบธุรกิจ ผลิตนา้ ยาล้ างไตและจาหน่าย
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงทุนครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ เล็งเห็ นว่าจะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต อีกทัง้ เป็ นการ
กระจายความเสี่ยง ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อ เนื่อ งในอนาคต ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 52.80
6. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์ ) จากัด (“ZIM TH”)
บริ ษัท ซิม (ไทยแลนด์) จากัด (“ZIM TH”) โดยบริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Services, Ltd.
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท บริ ษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากัด ประกอบธุรกิจ โดยเป็ น
ตัวแทนขนส่งสินค้ าทางเรื อให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปั จจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย 4 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งและคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย อีก
ทังจั
้ ดให้ มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ

โดยมีโครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี ้
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(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

โครงสร้ างการจัดการ
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บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จานวนทังสิ
้ ้น 145 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พ นักงานจ านวนทัง้ สิ ้น 70.17 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงิน เดือ น โบนัส ค่า คอมมิช ชั่น
ค่าประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ ายดังนี ้
สายงาน
แผนกให้ บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)
แผนกให้ บริ การขนส่งและกระจายสินค้ าระหว่างประเทศ(NVOCC)
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่น ๆ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
66
33
46
145

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย
จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว
ค่ าตอบแทนอื่น
นอกจากผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้ กับพนักงานของบริษัท
แล้ ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ กบั พนักงานของบริษัทดังนี ้
- กองทุนประกันสังคม
- สวัสดิการด้ านการช่วยเหลือ
- สวัสดิการด้ านเครื่ องแบบพนักงาน
- สวัสดิการค่าพาหนะ / ค่าที่พกั / ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
- สวัสดิการด้ านกิจกรรม
- สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจาปี
- สวัสดิการด้ านการลา
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงานทังสิ
้ ้น 147 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานทังสิ
้ ้น 148 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานทังสิ
้ ้น 145 คน
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ รองรั บการขยายตัวของธุรกิจ ในอนาคต โดยบริ ษัทได้ จัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี ทงภายในและภายนอกเพื
ั้
่อเพิม่ พูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่คน ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้ มีผ้ บู ริ หารและพนักงาน ร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกทังสิ
้ ้น 32 หัวข้ อ และได้ จดั ให้ มีการอบรมภายในทังสิ
้ ้น 5 หัวข้ อ ดังนี ้
หลักสูตรอบรม-สัมมนาภายนอก มีดังนี ้
1. หลักสูตรพื ้นฐานด้ านความยัง่ ยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 2
2. หลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Writing For PR
4. หัวข้ อ "การผ่อ นคลายกฎระเบี ยบการทาธุร กรรมเงิ นตราต่า งประเทศให้ แก่ บริ ษัท ที่ มี คุณ สมบัติตามที่ กาหนด
(Qualified company)"
5. หัวข้ อ "MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market"
6. หัวข้ อ Exclusive Coaching 2018 “SET Sustainability Assessment เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการประเมินความ
ยัง่ ยืน”
7. หัวข้ อ Capital Market Research Forum ในหัวข้ อ “วิเคราะห์แนวโน้ มเศรษฐกิจ จากผลสารวจความคิดเห็นผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน (CEO Survey)”
8. IR Talk ครัง้ ที่1 หัวข้ อ 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. หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบตั เิ หตุและการขับรถเพื่อประหยัดเชื ้อเพลิง
12. หัวข้ อ Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities
13. หลักสูตร “ความรู้พื ้นฐานสาหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course)”
14. หลักสูตรวิชาการผู้พพิ ากาษสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาฯกลางรุ่นที่ 12/2560
15. ร่วมรับฟั งข้ อมูล เรื่ อง การส่งรายงานประจาปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution
16. Seminar & Workshop หัวข้ อ "Sustainable Supply Chain"
17. หัวข้ อ การซักซ้ อมความเข้ าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
18. หัวข้ อ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation
19. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์
20. หัวข้ อ ICO and Cryptocurrency 's Legal Acc. and Tax Challenges
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
หลักสูตรการอบรมบัญชีเชิงปฏิบตั กิ าร – การรวมธุรกิจ
หัวข้ อ Business Transformation
IT Future for Capital Market 2/2561 หัวข้ อ "The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry"
IT Future for Capital Market 3/2561 หัวข้ อ INNOVATION – Innovative toward future society with AI and IoT
หัวข้ อ Enhanced experiences in the Digital workplace for 2019
หัวข้ อ AIS Business : THE DIGITAL FUTURE for 2019
หัวข้ อ Global innovation policy
หัวข้ อ Israel ICT Roadshow 2018
หัวข้ อ Azure Summit 2018: Artificial Intelligence and Data & Analytics
หัวข้ อ Living with disruption: Impact of Block chain on Businesses
หัวข้ อ Automatic Project Resourcing with App Maker

หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี ้
1. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications)
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
3. Code of Conduct – จรรยาบรรณธุรกิจ, ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
4. การต่อต้ านการทุจริตคอรัปชัน่
5. การพัฒนาชุมชนและการรักษาสิง่ แวดล้ อม
สรุปจานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานประจาปี 2561
ระดับ

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมเฉลี่ยต่ อคน

ผู้บริหาร

36

พนักงาน

19

ทังนี
้ ้สาหรับหลักสูตรการอบรมภายนอก บริษัทได้ สนับสนุนให้ พนักงานและผู้บริ หาร เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม
และเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทางานที่ จัดขึน้ โดยสถาบันต่าง ๆ และการอบรมภายในเพื่อ ให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทุกท่านได้ มีความรู้ ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย ภาพรวมขององค์กร เพื่อรับทราบและปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ อง
ร่วมกัน รวมถึง การพัฒนาด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
NCL มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาบริษัท ให้ เป็ นผู้นาในด้ านการให้ บริการด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะ
เป็ นทางเลือ กแรกและทางเลือกที่ ดีที่สุดให้ แก่ลูกค้ าและคู่ค้าของบริ ษัท เน้ นการทางานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภ าพ ซึ่งเป็ น
รากฐานสาคัญ ที่ นาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยื นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ด้ วยการมุ่งเน้ นในด้ าน เศรษฐกิจ ด้ านสังคม และ
สิง่ แวดล้ อม โดยอยู่ภายใต้ หลักปฏิบตั สิ ากล ซึ่งได้ กาหนดแนวทางไว้ ดงั นี ้
1. การประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้ วยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญและให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ด้ วยความจริงใจ พร้ อมทังสร้
้ างเครื อข่ายพันธมิตรทางการค้ าและสานักงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็ นธรรม ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกาหนดทางการค้ า เสริมสร้ างความชัดเจน
โปร่ งใสในการบริ หารองค์กร รวมถึงสนับสนุ นการต่อต้ านการทุจริ ต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้
อานาจในทางมิชอบ เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดที่เป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค ของ
บุคคลที่ได้ รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องรวมถึงการม
ให้ ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ หรื อบริษัทในเครื อตังอยู
้ ่
4. มุง่ เน้ นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทางานและการให้ บริการ ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้
องค์กร เพื่อสร้ างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้ างคุณค่าเพื่อ ให้ แก่ลูกค้ าและสร้ างการ
เจริญเติบโตในระยะยาว
5. ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทในเครื อ รวมถึงคูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ อง
6. ห่วงใยและให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้ อมในการทางานของพนักงาน คูค่ ้ า ลูกค้ า ผู้
มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย อันเนื่องมาจากการทางาน
7. บริ หารจัดการบุคลากรด้ วยความเป็ นธรรม ให้ ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถด้ านแรงงาน และส่งเสริ มให้ เกิด
ความสุขในการทางาน อันจะนาไปสูก่ ารขับเคลื่อนองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริ มการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
รวมถึงการสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์กร และ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
9. มุง่ มันในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้ วน และ รอบด้ าน เพื่อป้องกันความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
ได้ เพื่อนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต
10. เห็นความสาคัญของทีมงาน พนักงาน และผู้บริหาร ทุกคนในองค์กร และสนับสนุนสร้ างความสมัครสมานสามัคคี สร้ าง
ความเป็ นปึ กแผ่น รวมใจ ซึ่งก่อให้ เกิดพลังในการขัยเคลื่อนองค์กรไปข้ างหน้ า
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ผู้มีส่วนได้ เสีย
การบ่งชี ้ผู้มีสว่ นได้ เสียและประเด็นผลกระทบ

ผู้มีส่วนได้ เสีย
- ลู ก ค้ า ( ภ า ค รั ฐ , - พนักงาน , ลูกจ้ าง
- พนักงาน , ลูกจ้ าง
- พนักงาน , ลูกจ้ าง
- ห น่ ว ย ง า น ภา ค รั ฐ - ลูกค้ า
ภาคเอกชน)
- ลู ก ค้ า ( ภ า ค รั ฐ , - คณะกรรมการบริ ษัท - ผู้รับจ้ างขนส่ง
(ศุ ล กากร) ทั ง้ ในและ - ผู้ใช้ สินค้ า
- คู่แข่งทางการค้ า
ภาคเอกชน)
- ลู ก ค้ า, ตั ว แทนการ - ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน
ต่างประเทศ
- ชุมชน , สังคม
- ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย - คู่ค้า
ขาย, คู่ ค้ า , ผู้ ถื อ หุ้ น , - ธนาคาร
(Agent)
- คู่แข่งทางการค้ า
นั ก ล ง ทุ น , ส ถ า บั น - คู่ค้า (สายการเดินเรื อ,
- เจ้ าหนี ้ทางการค้ า
การเงิน, ชุมชน, สังคม สายการบิ น , รถขนส่ ง
- คู่แข่งทางการค้ า
ทางบก)
- กลต,ตลท, หน่ วยงาน - ชุมชน, สังคม
ราชการ
- หน่วยงานราชการ

- การแข่งขันที่เป็ นธรรม
- การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
- การรั ก ษาความลั บ
ของลูกค้ า
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สินค้ าและบริ การ
- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม

ประเด็นผลกระทบ
- สิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชน
- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม - การปฏิบตั ิด้านแรงงาน - สุ ข ภา พ แ ละ คว า ม
- การร่ วมพัฒนาคู่ค้า - สุ ข ภา พ แ ละ คว า ม ปลอดภัยในการทางาน
- การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปลอดภัย
- การปฏิบตั ิด้านแรงงาน
- สุ ข ภา พ แ ละ คว า ม - การทุจริ ตคอร์ รัปชัน - การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ปลอดภัยในการทางาน - การเปิ ดเผยข้ อมูล
- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
- การก ากับดูแ ลกิจ การ - ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ที่ดี
กฎหมาย
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม - สังคม และชุมชน
กฎหมาย
- มลภาวะ
- การบริ หารความเสี่ยง - ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
- สังคม และ ชุมชน
สภาพภูมิอากาศ
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- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สินค้ าและบริ การ
- การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
- การรั ก ษาความลั บ
ของลูกค้ า
- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม

- สิทธิมนุษยชน
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สินค้ าและบริ การ
- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม
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ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการให้ บริการลูกค้ าในเขตต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนั ธมิตรทางการค้ าซึ่งเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งใน
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้ บริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึง
การรับค่าบริ การจากลูกค้ าที่ ปลายทางและการจ่ายต้ นทุนค่าบริ การต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้ นทุนค่าระวางเรื อ, ค่าระวาง
เครื่ อ งบิน, ค่าขนส่งหรื อค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมี รายได้ และต้ นทุน เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศสาหรับการให้ บริการลูกค้ าที่มีการใช้ บริการตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2560 และ ปี 2561บริษัท
ฯ มีรายได้ เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 131.94 ล้ านบาท และ 125.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.41 และร้ อยละ
17.76 ตามลาดับ และมีต้นทุนค่าบริการที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 97.65 ล้ านบาท และ 75.91 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 16.95 และร้ อยละ 13.46
บริษัท ฯ อาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้ และต้ นทุนในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ รายได้ จากการให้ บริการเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึ ้น ย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ได้ รับลดลง
ส่วนต้ นทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลต่อต้ นทุนที่สงู ขึ ้น ดังนัน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท การที่บริษัทฯ มีรายได้ และต้ นทุนในรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็ นบางส่วน โดย
บริ ษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์
และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสาคัญ ต่อ ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริ ษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยการเปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)
และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริ หารและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 500,000 เหรี ยญดอลล่าร์
สหรัฐ
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจการให้ บริ การด้ านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนันต้
้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้ ใน
การส่งออกหรื อนาเข้ าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ต้ องมีความเข้ าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและสามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ ตาม
กาหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนันก็
้ ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความชานาญเฉพาะด้ านและสามารถปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรื อมีพนักงานลาออก
แล้ วบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ ทนั
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ ให้ ความสาคัญการพัฒนาและจูงใจให้ ทางานกับ
บริ ษัท โดยบริ ษัทฯ มีการวางแผนความก้ าวหน้ าทางสายงานและมีการให้ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานในแต่ละสายงาน ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่สาคัญ ต่อการประกอบธุรกิจที่ต่า
โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้ บริ การบริ หารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้ บริ การ
ขนส่งและกระจายสินค้ าระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่ต่ากว่า 5 ปี และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานระดับผู้บริหารไม่ต่าว่า 20 ปี
นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ยังได้ มี การน าระบบสารสนเทศเข้ า มาใช้ ในการทางาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึ่ งเป็ นระบบ
สารสนเทศที่ สามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมูลลูกค้ าเพื่อจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในการดาเนินพิธีศลุ กากรและการนาเข้ า-ส่งออก
และระบบกาหนดตาแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็ นระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ าด้ วยรถบรรทุกหัวลาก
และหางลาก ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความสะดวกแก่พนักงานในการให้ บริ การลูกค้ าและยังช่วยลดจานวนบุคลากรที่ต้องใช้ ในขันตอนการ
้
ทางานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้บริษัท ฯ ยังคงให้ ความสาคัญในการพัฒนาและนาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ ามาใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้ พนักงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
กลุม่ ลูกค้ าของบริษัทฯ นันกระจายอยู
้
่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
กลุ่มผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริ ษัท ฯ ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 30
ของรายได้ จากการให้ บริการในแต่ละปี โดยในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วน
เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการให้ บริการ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายในการลดความเสี่ย งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึ่ ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายลูกค้ าใหม่เพื่อ กระจายฐานลูกค้ าของบริ ษัท ฯ และยังเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มเติมในการให้ บริ การต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ อีกด้ วย
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งต้ องเกี่ยวข้ องกับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้
ในการส่งออกหรื อนาเข้ าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ
และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ก็อาจส่งผลให้ บริ ษัท ฯ ไม่สามารถจัดการส่งสินค้ าได้ ตามข้ อกาหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ รวมถึง
อาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่มี ความรู้ความชานาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้ คอยให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าและคอยให้ คาแนะนาแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลและติดตาม
การบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้ าของประเทศต่าง ๆ ทัง้ จากการติดตามข่าวสาร ติด ต่อหน่วยงานราชการ รวมทัง้
การรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัท ฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ในบริ ษัท
รับทราบและนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องส่งผลให้ แต่ละส่วนงาน
ในบริษัทฯ ได้ รับข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้ คาปรึกษาแก่ลกู ค้ าให้ สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ได้
ทัง้ นี ้ ในอดีตที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยถูกฟ้องร้ องหรื อ เรี ยกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อ ก ฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
ความเสี่ยงจากลงทุนในต่ างประเทศ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนและการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการดาเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่
คุ้นเคย ทัง้ ด้ านวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้ อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจทาให้
บริษัทฯ ต้ องเผชิญกับคูแ่ ข่งทางการค้ าที่มากขึ ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจานวนมากที่ให้ บริการในลักษณะใกล้ เคียงกัน
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดย
จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมและมีอานาจตัดสินใจในบริษัทต่าง ๆ ที่ไปลงทุนได้ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะพิจารณาหาผู้บริหาร
และที ม งานท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการด าเนิ น ธุร กิ จ ในประเทศนัน้ ๆ ก่อ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่มี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจในประเทศที่ตดั สินใจลงทุน
ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครั วพัวถาวรสกุล ถื อหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.68 ของ
จานวนหุ้นที่จ าหน่ายและชาระแล้ ว ของบริ ษัทฯ และคุณกิตติ พัวถาวรสกุลยังเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและกรรมการผู้มี
อานาจลงนามของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงทาให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ ในเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่ นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่ สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
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อย่างไรก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทาให้ ระบบการทางานของบริ ษัท ฯ มี
ความเป็ นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
เป็ นจานวน 5 ท่านจากจานวนกรรมการรวมทังหมด
้
9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 4 ท่านซึ่ง
แต่ละท่านเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้ สามารถสอบทานการทางานของบริ ษัทให้ มีความโปร่ งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจน
สามารถถ่วงดุลอานาจในการนาเสนอเรื่ อ งต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้ าสู่การประชุมผู้ถื อ หุ้นได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนัน้ แล้ ว กลุ่ม
บริษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั กิ รณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนัน้ ๆ ทาให้ สามารถลดทอนความเสี่ยงอัน
อาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญ ต่อ ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อ เนื่ อง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุม ภายใน โดยแต่งตัง้ บริ ษั ท
แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่
สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัท ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ ได้ รับการอนุมตั ิจ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ของ
บริ ษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมการดาเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง เชื่ อถื อ ได้ และ
ทันเวลา รวมทังมี
้ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย และเป็ นไปตามข้ อกาหนด กฎหมาย และข้ อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความ
มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือ หุ้น บนพื ้นฐาน
ความเป็ นธรรมด้ านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียในทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่ในการพิจารณา
คัดเลือ กและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี พิจ ารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ มีความถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริ หาร ได้ ประชุมเกี่ยวกับกับการ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารในด้ านต่าง ๆ 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้ อมการควบคุม, 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง, 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ ายบริหาร, 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล โดยสรุปภาพรวมได้ ดงั นี ้

องค์ กรและสภาพแวดล้ อมการควบคุม
จากการพิจ ารณาข้ อ มูลจากฝ่ ายบริ หารประกอบกับ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทได้ จัดให้ มีการจัดการบริ หารงานและระบบการควบคุมภายในที่ ดีเพียงพอแล้ ว ไม่มี
ข้ อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยผู้บริหารได้ สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญใน
การควบคุมภายใน และจัดให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่ จะดาเนินการให้ ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมทัง้ สามารถมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ อ งกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อ ให้ การ
ดาเนินงานของบริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้ กาหนดระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระดับอานาจการบริหาร และระดับการอนุมตั ริ ายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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การประเมินและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักและเห็นความสาคัญ ของการบริ หารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อ ขับเคลื่อนองค์กรให้ เติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ มนั่ คงและสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริ หาร โดยได้ จัดทา
นโยบายบริ หารความเสี่ยง หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ สาหรับบริ หารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรื อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริ ต คอรัปชั่น บริษัทฯ มี
การกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อ ต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั น และการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่ น
ต่อเนื่อ งทุกเปี โดยได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น และบรรจุ ไว้ ใน นโยบายการกากับดูแล
กิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ
“นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและการให้ สนิ บน” โดยประกาศให้ พนักงานในบริ ษัทได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่
20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
บริษัท มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หาร โดยเปรี ยบเทียบกับผล
การดาเนินงานงวดเดียวกันกับปี ก่อน และกิจ การอื่ นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของผลต่าง และปรับกลยุทธ์
เพื่อ ให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากพบข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ
กรรมการตรวจสอบจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการแก้ ไขดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ กาหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ มีการพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมของบริษัทที่คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดยมีกระบวนการ
ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม ซึ่งได้ กาหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ในบริษัทย่อย หรื อบริษัทร่วมนันถื
้ อปฏิบตั ิ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทมีการจัดเก็บข้ อมูลที่สาคัญอย่างเป็ นระบบ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า ข้ อมูลถูกต้ อง
เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้ อมูลจากภายในและและภายนอก โดยใช้ ระบบสารสนเทศใน
การประมวลผลและจัดเก็บข้ อมูลเพื่อ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนด รวมทัง้ สื่อ สารข้ อมูลที่
จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถทาหน้ าที่ได้ ตามที่วางไว้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องภายในองค์กร และสื่อสารข้ อมูลอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอก
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทังจั
้ ดให้ มีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดและการทาทุจริ ต
แก่บริษัทได้ อย่างปลอดภัย
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สาหรับการสื่อสารภายนอกองค์กรบริ ษัท จัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนผู้ที่เกี่ยวข้ อง และ
เผยแพร่ขา่ วสารที่สาคัญผ่าน website (www.nclthailand.com) ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จัดให้ มีช่องทางให้ บคุ คลภายนอกสามารถแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดและทุจริตได้ อย่างปลอดภัย มายังคณะกรรมการบริษัท
management@nclthailand.com ตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารแจ้ งเบาแสการทาผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทได้ จดั ให้ มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้ าง
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบ
ทานระบบการปฏิ บัติง านของกิ จ กรรมต่าง ๆ ให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัทโดยรวม และสามารถ
ควบคุมดูแลเรื่ องการทาธุรกรรมกับ บุคคลที่ อ าจมีความขัดแย้ งหรื อ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่งได้ แก่ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่
บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ งกล่าวนาไปใช้ โดยมิช อบหรื อโดยไม่มีอ านาจ สาหรั บการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่ น คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ในกรณีท่ ีมีความเห็นต่ างไป
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
- ไม่มี-

หน่ วยงานกากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้ มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท
แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ได้
มอบหมายให้ คณ
ุ วรรณา เมลืองนนท์ ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของ
บริ ษั ท ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาคุณ สมบัติข องบริ ษัท แอคพลัส คอนซัล แตนท์ จ ากัด แล้ ว เห็ นว่า มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ ในด้ านการตรวจสอบภายในมา
เป็ นระยะเวลา 20 ปี และผู้ปฏิบตั งิ านหลักได้ เคยผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภายในใหม่ ล่าสุด รุ่ นที่ 3/56 อีกทังยั
้ งไม่มีความเกี่ ยวข้ องใด ๆ กับบริ ษัทจึงสามารถตรวจสอบและนาเสนอ
ข้ อแนะนาให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างอิสระอีกด้ วย โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน (Compliant
unit) เพื่อประสานงานกับบริษัทผู้ตรวจสอบดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน หรื อโยกย้ ายผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทนัน้ จะต้ องผ่านการคัดเลือกและ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึง นาเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการ
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พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารว่าจ้ างรวมถึงการเจรจาต่อรอง
ในค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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การกากับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ ดี ซึ่งมีความสาคัญ และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ ที่ทาให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นส่วน
สาคัญในการส่งเสริ มกิจการของบริ ษัทให้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและมั่นคงต่อ ไป ซึ่งจะก่อ ให้ เกิดความเชื่อ มัน่ แกู่้ ถู ื อหุ้น
ูู้ลงทุนและูู้ที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและส่งเสริมให้ เกิดความยัง่ ยืนของบริษัทฯ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกาหนดให้ มีนโยบายกากับดูแล
กิจการ และ คู่มือ จริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษรตังแต่
้ ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการ ูู้บริ หารและ
พนักงานทุกคน ได้ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ งครัด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
พิจารณาทบทวนคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและข้ อพึงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ให้ คลอบคุมทัง้ 5 หมวด ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของูู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ูู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงบทบาทของูู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเูยข้ อมูลและความโปร่งใส
ความรับูิดชอบของคณะกรรมการ

ดังนันกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้ กรรมการบริษัท ูู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึด
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัท ูู้บริ หาร และ พนักงานทุกคน จะปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความมุง่ มัน่ ทุ่มเท และรับูิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และยึดมัน่ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริษัท มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
2) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญร่วมกับูู้บริหารในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงการวางแนวทางในการบริหารจัดการและดาเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัท ูู้บริ หารและพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรั บูิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ
และ ถูกต้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริษัท รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้ อง
4) คณะกรรมการบริ ษัท ูู้บริ หารและพนักงานทุกคน จะยึดความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตอ่ ูู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่าง
เท่าเทียมกัน พร้ อมทังดู
้ แลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันการตัดสินใจ หรื อการกระทาใด ๆ ที่มีความขัดแย้ งทาง
ูลประโยชน์
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5) คณะกรรมการบริ ษัท ูู้บริ หารและพนักงานทุกคน จะยึ ดมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้
6) ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินถูกต้ องและเชื่อถือได้
7) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ส่งเสริ มและปลูกจิตสานึกให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
8) ดาเนินการให้ มีการเปิ ดเูยสารสนเทศที่สาคัญ ทังในเรื
้ ่ องการเงิน และเรื่ องที่ไม่ใช่เรื่ องการเงิน อย่างถูกต้ อง เพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นและนักลงทุน และูู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกัน อย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง
9) ดาเนินการตามนโยบายต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน รวมถึงมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
10) ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับูิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงูู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ รวมถึงทบทวนคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อ ให้ กรรมการ ูู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท
รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยเพิม่ เติมเรื่ องการให้ ข้อมูลการกระทาูิดและการทุจริต การฝ่ าฝื น หรื อ
การไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรม วิธีการแจ้ งเบาะแส ให้ ข้อมูล และมาตรการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมต่อ ูู้ให้ ข้อมูล ูู้รายงาน ูู้
ร้ องเรี ยน หรื อูู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานข้ อมูลดังกล่าว

จริ ยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการ ูู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิ บตั ิงานและตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจใด ๆ ของบริ ษัท อย่าง
โปร่ งใส ตรงไปตรงมา เป็ นไปตามกฎหมาย ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม จึงได้ จัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ เป็ นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงานของกรรมการ ูู้บริ หาร และ พนักงานทุกคนใน
องค์กร และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ มีการเูยแพร่ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ”
และ “คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้ บคุ คลภายนอกได้ รับทราบ และ มีการสื่อสาร
ภายในองค์กร เพื่อให้ กรรมการ ูู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท รับทราบเพื่อนาไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของูู้ถือหุ้น ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของูู้ถือหุ้น
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อ ลิดรอนสิทธิของูู้ถือหุ้น โดยทาหน้ าที่ดแู ลูลประโยชน์ของูู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม
รวมถึงส่งเสริ มให้ ู้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของูู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นูู้ถือหุ้นในประเทศหรื อต่างประเทศ
ทังที
้ ่เป็ นูู้ถือหุ้นรายใหญ่ ูู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อูู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ แก่ การซือ้ ขายหรื อการโอนหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไร
ของบริ ษัท การได้ รับข่าวสารข้ อ มูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิอ อกเสียงในที่ประชุมูู้ถือ หุ้นเพื่อ
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แต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังูู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีูลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นูล การ
กาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือ จากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่ เป็ นการส่งเสริ มและอานวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของูู้ถือหุ้น
1) กาหนดให้ มีการประชุมสามัญูู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่สิ ้นรอบบัญชีของบริ ษัท
และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับูลประโยชน์ของูู้
ถือหุ้นซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากูู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรี ยกประชุมวิสามัญูู้ถื อหุ้นได้ เป็ นกรณีไป
2) เปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ า โดยมีระยะเวลาให้ พิจารณาเสนอได้ อย่างน้ อย 30 วัน บริ ษัทได้ จดั ทาหลักเกณฑ์การให้ สิทธิู้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุม
สามัญูู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยได้ ประกาศและเูยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพร่ ูา่ นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ ู้ ถู ือหุ้นสามารถ
เสนอตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ทังนี
้ เ้ มื่อถึงกาหนดการปิ ดรับ ปรากฎว่า
ไม่มีู้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด
3) จัดทาและจัด ส่งหนังสือ เชิญ ประชุมสามัญ ูู้ถือ หุ้น ประจ าปี ให้ กับูู้ถือ หุ้นทุก ท่านรวมถึง ูู้ถือ หุ้นสถาบัน พร้ อมทัง้
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้ อมูลสาคัญและจาเป็ น เพื่อประกอบการพิจารณาของูู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็น
ของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ทีู่่านมา รายงานประจาปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้ วยแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด และระบุวธิ ีการมอบฉันทะให้ ชดั เจน พร้ อมทังระบุ
้ วัน เวลา สถานที่
และแูนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้ งรายละเอียดของเอกสารทีู่้ ถู ือหุ้นจะต้ องนามาแสดงใน
วันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าประชุมโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และกรณีมีรายการได้ มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อรายการเกี่ยวโยง หรื อขอ
เพิกถอนหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อ กรรมการและพนักงาน การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าให้ แก่
บุคคลในวงจากัด เพิม่ ทุน หรื อลดทุน ต้ องส่งจดหมายเชิญให้ ู้ ถู ือหุ้นพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ครบถ้ ว นให้ แ กู่้ ถู ื อ หุ้นล่วงหน้ า ก่อ นวันประชุมไม่น้ อ ยกว่า 14 วัน ก่อ นวัน ประชุมูู้ถือ หุ้ น พร้ อมทัง้ ประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็ นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3 วัน นอกจากนี ้ บริษัทกาหนดให้ เูยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจาปี ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับ
ภาษาไทย เูยแพร่ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ เูยแพร่ ลว่ งหน้ าก่อนวัน
ประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นได้ รรับข้ อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่ งใส และเพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นการล่วงหน้ าสาหรับให้ ู้ ถู ือหุ้น
เตรี ยมตัวมาเข้ าร่ วมประชุมก่อนได้ รับเอกสารการประชุมด้ วย ทัง้ นีบ้ ริ ษัทกาหนดให้ มีการแจ้ งู่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้ เูยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็ปไซต์ของบริษัทด้ วย
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4) ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้ งให้ ู้ ถู ือหุ้นทราบในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของูู้
ถือหุ้นและจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทัง้ จะเูยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมูู้
ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนจัดส่งเอกสาร
5) เพิม่ ช่องทางในการรับทราบข้ อมูลและข่าวสารของูู้ถือหุ้นู่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้ อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมูู้ถือหุ้นให้ เูยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ า เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นสามารถ
ดาวโหลดข้ อ มูลวาระการประชุมได้ อ ย่ างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้ อ มูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่า ง
เพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท
6) บริ ษัทไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของูู้ถือหุ้น ูู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้ า
ประชุมสามัญูู้ถือหุ้น และ วิสามัญูู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม
7) หากูู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด
ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ูู้รับมอบ
ฉันทะที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับูู้ถือหุ้นทุกประการ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ ทา
การเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริ ษัท เพื่อเป็ นทางเลือกของูู้ถือหุ้นให้ มีโอกาสเลือกมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งอีกด้ วย
8) ในการประชุมูู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงให้ ู้ ถู ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึง
วิธีการใช้ สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้ การตังค
้ าถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตังค
้ าถามในที่
ประชุมอย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทังกรรมการ
้
ูู้บริหาร เลขานุการบริษัท และูู้ที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่วมประชุมูู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมด้ วย
9) การดาเนินการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจัดให้ มีบคุ ลากรภายนอกที่เป็ นอิสระ เป็ นูู้ตรวจนับ หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงใน
ที่ ประชุมสามัญ ูู้ถือ หุ้นและวิสามัญ ูู้ถือ หุ้น อาทิ ูู้ตรวจสอบบัญ ชี ที่ ป รึ กษากฎหมายจากภายนอก หรื อ ูู้ถือ หุ้น
อาสาสมัคร หรื อที่ได้ รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็ นต้ น พร้ อมเปิ ดเูยให้ ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ ใน
รายงานการประชุม
10) ให้ สทิ ธิู้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประชุมูู้ถือหุ้นหรื อการประชุมวิสามัญูู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ ว มีสทิ ธิ
ออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
11) บริ ษัทได้ ระบุการมีส่วนได้ เสียของกรรมการไว้ ในหนังสือ เชิญ ประชุม สามัญ ูู้ถือ หุ้นและวิสามัญ ูู้ถือ หุ้น และในการ
ประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ เสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ ประชุมจะแจ้ ง
ให้ ู้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบก่อนพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้ เสียนัน้ จะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนัน้ ๆ
12) บริ ษัททาการเปิ ดเูยมติและูลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ ูู้ถือหุ้นและวิสามัญูู้ถือ หุ้น
ภายในวันประชุม หรื ออย่างช้ า ภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) และเูยแพรู่า่ นเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภายในวันเดียวกัน
13) จัดให้ มีการจดรายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะนาส่งรายงานการประชุมูู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมูู้ถือหุ้น และเูยแพร่รายงานการประชุ มดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
บริษัท
14) สิทธิในการได้ รับเงินปั นูล การมีสว่ นแบ่งในกาไรของบริษัท โดยบริษัทได้ แจ้ งนโยบายการจ่ายเงินปั นูล เหตุูลและ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายหรื องดจ่ายเงินปั นูลให้ ู้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ ทังใน
้ รายงานประจาปี และ แบบฟอร์ ม
56-1(รายละเอียดหัวข้ อ นโยบายจ่ายเงินปั นูล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)
ทังนี
้ ้ในปี 2561 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรเพื่อ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและอนุมตั ิให้ งด
จ่ายเงินปั นูลประจาปี 2561 ให้ กบั ูู้ถือหุ้นเพื่อให้ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจใน
อนาคต โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของูู้ถือหุ้น
15) สิทธิในการพิจ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจ ารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตาแหน่ง โดยพิจารณาจากูู้ประกอบการที่มีประเภทธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ และความรับูิดชอบของคณะกรรมการโดยได้ เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีมลู ค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้ เคียงกันบริษัทฯ ซึ่งได้ เสนอค่าตอบแทนในรูปของค่า
เบี ้ยประชุม ค่าบาเหน็จกรรมการ และนาเสนอให้ ที่ประชุมูู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นีร้ ายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจาปี และ แบบฟอร์ ม 56-1 ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการและูู้บริหาร”
16) สิทธิในการในความเห็นชอบในการแต่งตังูู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนูู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นูู้พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนูู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ ที่
ประชุมูู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับูู้ สอบบัญชี ที่นาเสนอเข้ ารั บการแต่งตังอย่
้ างเพียงพอ เช่น
คุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนของูู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาของูู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ใ้ นปี 2561 บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้ าร่วมประชุมทัง้ สิ ้น 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารทางการเงิน ูู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท และ
ูู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วมประชุมอย่างครบถ้ วน เพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของูู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ จดั ทาหนังสือ
เชิญประชุมสามัญูู้ถือหุ้น ทังฉบั
้ บภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็ นูู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แกู่้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและเูยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวันประชุม 30 วัน และรายงานการประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ เูยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน สาหรับการให้ สิทธิู้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ บริ ษัทได้ มีการดาเนินการโดยได้ ประกาศและเูยแพร่ หลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอ ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพร่ ูา่ นเว็บไซต์ของบริษัท
(www.nclthailand.com) โดยให้ ู้ ูถือ หุ้น สามารถเสนอตามหลัก เกณฑ์ ดังกล่า วได้ ตัง้ แต่วันที่ 13 พฤศจิก ายน – 29
ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้เมื่อถึงกาหนดการปิ ดรับ ปรากฏว่าไม่มีู้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด ทังนี
้ ใ้ นการลงทะเบียน
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เข้ าประชุม บริ ษัทได้ จัดให้ มีการอานวยความสะดวกแกู่้ ถู ือหุ้น โดยมีเจ้ าหน้ าที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีการลงทะเบียนูู้เข้ าประชุมด้ วยระบบบาร์ โค้ ด พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แกู่้ ถู ือหุ้น
ทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง และได้ รับการมอบฉันทะ

และในปี 2561 บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมวิสามัญ ูู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา
10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี ท้ าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้ าร่วมประชุมทัง้ สิ ้น 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทางการเงิน ูู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท และ
ูู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วมประชุมอย่างครบถ้ วน เพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของูู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ จดั ทาหนังสือ
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เชิญประชุมสามัญูู้ถือหุ้น ทังฉบั
้ บภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็ นูู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แกู่้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและเูยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวันประชุม 16 วัน และรายงานการประชุมวิสามัญูู้ถือหุ้น 1/2561 ได้ เูยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน ทัง้ นี ใ้ นการลงทะเบียนเข้ าประชุม บริ ษัทได้ จัดให้ มีการอานวยความ
สะดวกแกู่้ ถู ือหุ้น โดยมีเจ้ าหน้ าที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนูู้เข้ า ประชุมด้ วย
ระบบบาร์ โค้ ด พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้ แกู่้ ถู ือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง และได้ รับการมอบฉันทะ

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตอ่ ูู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ูู้ถือหุ้นที่เป็ นูู้บริหาร ูู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นูู้บริหาร
ูู้ถือหุ้นคนไทย ูู้ถือหุ้นต่างชาติ ูู้ถือหุ้นรายใหญ่ และูู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับูู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการได้ ดแู ลให้ การใช้ เงินของูู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับูู้ถือ หุ้นทุกราย โดยการเปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือ หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า โดยมีระยะเวลาให้ พิจารณาเสนอได้ อย่างน้ อย 30 วัน
บริษัทได้ จดั ทาหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิู้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยได้ ประกาศและเูยแพร่หลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอ ู่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเูยแพรู่่านเว็บไซต์ของบริษัท
(www.nclthailand.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
2) ปฏิบตั ิและอ านวยความสะดวกให้ ู้ ถู ือ หุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดหรื อ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของูู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับและให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วม
ประชุมอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค๊ ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและ
ได้ มีการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ในกรณี ู้ ถู ือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ จัดให้
สถานที่ จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอเพื่อ รองรั บกับจ านวนูู้ถือ หุ้น และกาหนดสถานที่ ประชุมเป็ นบริ เวณที่ มีการ
คมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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3) ในการประชุมูู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ และดาเนินการ
ประชุมูู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมและไม่เพิม่ ระเบียบวาระการประชุมโดยที่ที่ไม่ได้
แจ้ งให้ ู้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบระเบียบวาระอย่างเพียงพอก่อนตัดสินใจลงมติ
4) เพิ่มการอานวยความสะดวกแกู่้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมูู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง โดยูู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ งรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือเชิญประชุมูู้ถือหุ้น
5) กาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นูู้ดแู ลูู้ถือหุ้น โดยูู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นูู้พิจ ารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ อ ง หากเป็ นข้ อ ร้ องเรี ยน
กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและดาเนินการหาวิธีแก้ ไขที่เหมาะสม หากเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทา
การพิจารณาข้ อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่มีูลต่อูู้มีสว่ นได้
เสียโดยรวม หรื อมีูลต่อการประกอบธุรกิจ ของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ อ งดังกล่าวต่อ ที่ประชุมูู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมูู้ถือหุ้นต่อไป
6) เปิ ดเูยข้ อ มูลที่ เป็ นปั จจุบันู่านเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อ ให้ ู้ ถู ื อหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสาคัญของบริ ษัทที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิ ดเูยตามข้ อกาหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเูยต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ
แล้ ว จะนาข้ อมูลเูยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษรวมถึงจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
บริษัทกับูู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามและได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
7) ให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและูู้บริ หาร ในหน้ าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ จะแจ้ งข่าวสารและข้ อกาหนดต่าง
ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและูู้บริหารตามที่ได้ รับแจ้ งจากทางหน่วยงาน
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
8) บริ ษัทกาหนดให้ มีนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ูู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ าง ตลอดจนคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล โดยมีกาหนดเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร และกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเูยข้ อมูลของบริษัท หรื อนาข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ กาหนดให้ มีนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และนโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ูลประโยชน์ ซึ่ง อนุมตั ิโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ พิจ ารณาทบทวนนโยบายดังกล่าว และได้ มีมติ
อนุมตั ใิ ห้ ใช้ เป็ นฉบับปั จจุบนั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริ ษัทกาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อักษรและแจ้ งแนวทาง
ดังกล่าวให้ ทกุ คนในบริ ษัทถือปฏิบตั ิ และวิธีการดูแลกรรมการ และูู้บริหารในการนาข้ อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเูยต่อ
สาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
1. กรรมการ ูู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูล
ภายในของบริษัทย่อย
2. กรรมการ ูู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัท และบริ ษัทย่อย จะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูล
ภายในของบริ ษัท และบริษัทย่อยไปเปิ ดเูย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม ไม่วา่ จะได้ ูลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. ให้ ความรู้แก่กรรมการและูู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่ สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ การ
รายงานการได้ มาหรื อ จ าหน่ายหลักทรั พ ย์ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภ าวะต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
4. ให้ กรรมการและูู้บริหารของบริษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและเปิ ดเูยรายงาน
การถื อ ครองหลักทรั พ ย์ แ ละรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พย์ ของบริ ษั ทต่อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนีใ้ ห้ แก่บริ ษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ห้ ามมิให้ กรรมการ ูู้บริ หาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ) ที่ ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีูลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ซือ้ ขายหลักทรั พย์ของ
บริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเูยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่
ข้ อมูลภายในของบริ ษัท ได้ เปิ ดเูยต่อสาธารณชนแล้ ว ูู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเูยข้ อมูลนันให้
้ ู้ อู ื่นทราบจนกว่า
จะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันให้
้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทาการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริษัท
ถือเป็ นความูิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่อ อก ปลดออก หรื อให้ ออก
แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
6. ห้ ามมิให้ กรรมการ ูู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ใช้ ข้อ มูลภายในของบริ ษัท ที่ มีหรื อ อาจมี
ูลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเูยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ ลว่ งรู้มาในตาแหน่งหรื อ
ฐานะเช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย
ซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่ว่าทัง้
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ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อูู้อื่น หรื อนาข้ อเท็จจริ งเช่นนัน้ ออกเปิ ดเูย
เพื่อให้ ู้ อู ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับูลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
7. กาหนดให้ กรรมการและูู้บริ หาร รวมถึงูู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญ ชีหรื อการเงินที่ เป็ น
ระดับ เที ย บเท่ า ูู้จัด การฝ่ ายขึน้ ไปหรื อ เที ย บเท่ า (ตามนิ ย ามของส านั กงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้ องจัดทารายงานและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษัท ของทังตน
้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในครัง้ แรกที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการหรื อูู้บริหาร (ตามนิยามของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อูู้บริ หาร และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ จัดทารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ โดยส่งไปที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนาส่งสาเนาให้ เลขานุการบริษัทรับทราบทุกครัง้ เพื่อจัดทาเป็ น
รายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
8. กาหนดให้ กรรมการและูู้บริ หาร รวมถึงูู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญ ชีหรื อการเงินที่ เป็ น
ระดับ เที ย บเท่ า ูู้จัด การฝ่ ายขึน้ ไปหรื อ เที ย บเท่ า (ตามนิ ย ามของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้ องรายงานเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ า
ก่อนการซื ้อขายต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางูลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใด ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อูลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท เท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางูลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ู้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียกับรายการที่พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีสว่ นได้ เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจ
อนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. กรรมการและูู้บริ หาร ต้ อ งแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อ รายการเกี่ ยวโยงในกิจ การที่ อ าจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางูลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ หรื อูู้บริ หาร ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางูลประโยชน์
กับบริ ษัท ในกรณี ที่จ าเป็ นต้ องทารายการนัน้ ให้ มีการนาเสนอรายการเกี่ ยวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด
3. กาหนดให้ กรรมการและูู้บริ หารที่ มีส่วนได้ เสียอย่างมีนัยส าคัญ ในลักษณะที่ อ าจทาให้ กรรมการหรื อ
ูู้บริ หารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ ให้ งดเว้ นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนันและให้
้
แจ้ งการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
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4. มีการจัดการโครงสร้ างที่ชัดเจน โปร่ งใส ไม่มีการถื อหุ้นไขว้ กับูู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อ ไม่ทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางูลประโยชน์ให้ แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง และเปิ ดเูยโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจาปี
5. กรรมการ ูู้บริหาร และพนักงานบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามข้ อ บังคับบริ ษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือ
เป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นที่น่าเชื่อถือและไว้ วางใจของูู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและจัดให้ มี
การเูยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้ าใจในการถือปฏิบตั ิด้วย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักถึง ความสาคัญแก่การกากับดูแลูู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เช่น ูู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่แข่ง คู่ค้า พนักงาน หรื อ
เจ้ าหนี ต้ า่ ง ๆ เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อม สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ูู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิทธิ ของูู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ มีกับบริ ษัท เพื่อ ให้ มั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้ รับความคุ้มครองและการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ กาหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรื อ
Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อูู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ตลอดจนคานึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต่อต้ านการทุจริตและการคอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของูู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้ นการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้ างูลตอบแทนที่ ดี
ให้ แกู่้ ถู ือหุ้น และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดาเนินการใด ๆ
ที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางูลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของูู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเูยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
และสม่าเสมอ
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของและปฏิบตั ติ อ่ ูู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2. ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้ างความเชื่อ มัน่ และความมัน่ ใจต่อูู้ถือหุ้น อันจะ
นาไปสูค่ วามเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ให้ ูลตอบแทนแกู่้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสาคัญที่ มี หรื ออาจมีูลกระทบต่อ สิทธิประโยชน์ของูู้ถือหุ้นทัส้ ารสนเทศที่รายงานตาม
รอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ ยวข้ องโดยไม่
กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของูู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท
5. จัดให้ มีรายงานความรับูิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี
6. เปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือ หุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ รับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญูู้ถือหุ้นประจาปี
7. เปิ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมูู้ถือหุ้น
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8. เูยแพร่หนังสือนัดประชุมูู้ถือหุ้นบนนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนการประชุมูู้ถือหุ้น ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ู้ ถู ือหุ้นรับทราบและศึกษาข้ อมูลก่อนการประชุม
9. อานวยความสะดวกในการประชุมูู้ถือหุ้นโดย วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการที่ไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้ าร่ วม
ประชุมของูู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ู้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้
ูู้อื่นมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดาเนินการกับความขัดแย้ งของูลประโยชน์ อ ย่างรอบคอบ ด้ วยความมีเหตุมีูลและเปิ ดเูยข้ อ มูลอย่าง
ครบถ้ วน
11. ปกป้องูลประโยชน์ และดูแลทรั พย์ สินของบริ ษัท เสมือ นวิญ ญูช นพึงรั กษาทรั พย์ สินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาูลประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้ อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทตระหนักว่าความพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าเป็ นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่ความสาเร็ จของบริ ษัท
อย่างยัง่ ยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจด้ านการูลิต จาหน่ายสินค้ า และ บริการ ที่ปลอดภัยต่อูู้บริโภคและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุ่งมัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้ แก่ สินค้ าและบริการ
เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อ เนื่ อง พร้ อ มกับการให้ ข้อ มูลที่จ าเป็ นต่อ การตัดสินใจอย่างไม่
ปิ ดบังหรื อบิดเบือนข้ อเท็จจริง
3. ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้ า รักษา
ความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อูู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้ า ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5. ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ รีบแจ้ งลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และ คาร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่อย่าง
เป็ นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทจะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาคและคานึงถึงูลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี ้
1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้า โดยบริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงตามสัญญาที่ทาร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย
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2. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีการปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภาค และ
เคารพซึ่งกันและกัน
3. รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางสารสนเทศของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อูู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สนิ ค้ าและ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
5. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ รีบเจรจากับคู่ค้าเป็ นการ
ล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรื อูลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันเป็ นธรรมและกฎหมายที่กาหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริ ตเพื่อทาลาย
คูแ่ ข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
ปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
บริหารงานเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่มนั่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ที่ดี
เปิ ดเูยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อ นไขข้ อ ใดข้ อ หนึ่ง ให้ รีบแจ้ งเจ้ าหนี ท้ ราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของบริษัท และเชื่อว่าพนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ถือปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางาน ตลอดจนไม่เปิ ดเูยหรื อ
ส่งู่านข้ อมูลหรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อูู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้ วยเหตุทางเพศ สีูิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการ หรื อสถานะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการทางาน

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

54

4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง
สร้ างความมัน่ คงในอาชีพ และให้ โอกาสในการเจริญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท และรับฟั งข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค
6. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการอบรมให้ ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานในทุกด้ าน โดยสอดคล้ องกับนโยบาย สภาพ
ปั ญหา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริ ษัท เป็ นประจาทุกปี เช่นการพัฒนาศักยภาพในการทางาน การให้
ความสาคัญในด้ านสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
7. กาหนดให้ มีการอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้ านคอร์ รัป
ชัน กับพนักงานทุกท่านทราบและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
8. ให้ ู ลตอบแทนด้ ว ยความเป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้ าที่ ความรั บูิด ชอบ และูลการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับูลการดาเนินงานของบริษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
9. จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ นโยบายสวัสดิการพนักงานช่วยเหลือพนักงานกรณี
10 โรคร้ ายแรง กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
10. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางานซึ่งข้ อเสนอต่าง ๆ จะได้ รับการ
พิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายและสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
11. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมกด้ านความรับูิดชอบต่อสังคม
12. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จ าเป็ นในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้ อมการทางาน โดยคานึงถึงหลัก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้ สิทธิมนุษยชน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อกันภายใต้ สิทธิมนุษยชน เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมสากล เป็ นจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ ควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีความอิสระ ความเป็ นส่วนตัว การมีสิทธิอนั ชอบธรรมตามกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน และูลประโยชน์ของูู้มีส่วนได้ เสีย การตัดสินใจของูู้บริ หารควรมีความเป็ นกลางและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรื อ เชื ้อชาติ
โดยกรรมการ ูู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานในบริ ษัทย่อย ต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยทั่วกัน ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในการทางาน ซึ่งต้ องคานึงถึงศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาการ
ใด ๆ และไม่ส่งเสริ มให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงานหรื อ บุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกกรณี
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปั ญญาและการไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ การเคารพต่อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดงั นี ้
1. บริษัทจะต้ องไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสินทรัพย์ทางปั ญญาของูู้อื่น หรื อ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า
2. ูู้บริหารและพนักงานจะต้ องไม่แสวงหาความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งหรื อข้ อมูลจาเพาะของคูแ่ ข่ง โดยวิธีการอันมิชอบ
ด้ วยกฎหมาย หรื อการละเมิดข้ อตกลงที่จะไม่เปิ ดเูยข้ อมูลของคู่แข่ง ไม่วา่ จะได้ จากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น นอกจากนี ้ยัง
รวมถึงความลับทางการค้ าของบริษัท เช่นแูนธุรกิจ ข้ อมูลทางเทคนิค นวัตกรรมใหม่ ซึ่งพนักงานของบริษัท มีหน้ าที่ต้อง
เก็บรักษาเป็ นความลับ โดยไม่นาไปเูยแพร่ให้ บคุ คลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นคูแ่ ข่งทางการค้ าหรื อไม่ก็ตาม
3. บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์ สิ นทางปั ญญา และลิขสิทธิ์อื่น ๆ โดยมีนโยบายให้ พนักงานใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามที่บริ ษัท กาหนดและติดตั ้งให้ ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ องตามกฎหมาย และห้ ามมิให้ ทาการ
ติดตังหรื
้ อ ดาวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร์ เกม ฯลฯ ที่ลขิ สิทธิ์ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยฝ่ ายสารสนเทศมีหน้ าที่
กากับดูแล ตรวจสอบเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ อย่างสม่าเสมอ และอยู่ในแูนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ ให้
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
1. บริษัทจัดให้ มีการจ้ างงานที่ยตุ ธิ รรม และให้ พนักงานมีโอกาสก้ าวหน้ าในบริษัทอย่างเป็ นธรรม
2. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์
คุณวุฒิ หน้ าที่ความรับูิดชอบ โดยพิจารณาจากูลประกอบการของบริ ษัท ูลการประเมินความสามารถและูลการ
ประเมินูลการทางานประกอบ
3. ให้ ูลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับูิดชอบและูลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แต่ละคน
4. บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการที่ ตอบสนองความต้ อ งการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลีย้ งชี พ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ชุดฟอร์ มพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี 10 โรคร้ ายแรง เงินช่วยเหลือพนักงานด้ านต่าง ๆ เป็ นต้ น
รวมถึงการพัฒนาฝึ กอบรมเพิม่ ทักษะความสามารถ

ช่ องทางการร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทกาหนดช่วงทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ ง เรื่ อ งที่ ส่อ ไปในทางูิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยสามารถส่งเป็ น
จดหมายปิ ดูนึกส่งตรงถึงกรรมการูู้จดั การ หรื อส่งู่านทางอีเมล์ของกรรมการูู้จดั การ kitti@nclthailand.com
ทังนี
้ ้ข้ อมูลของูู้แจ้ งจะได้ รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานูู้รายงานจะไม่ได้ รับความเดือดร้ อนอันเนื่องมาจาก
การรายงานข้ อร้ องเรี ยนโดยสุจริต ข้ อมูลการเปิ ดเูยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้ องเรี ยน ูู้
ร้ องเรี ยนควรรวบรวมข้ อมูลด้ วยความระมัดระวังและคานึงถึงความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเูย
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้ อมในที่ทางาน
บริ ษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ต่อการประสบความสาเร็ จ ของบริ ษัท และมุ่งมั่นในการดาเนิน
ธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิง่ แวดล้ อม บริษัทได้ กาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในที่ ทางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิดอันตรายเนื่ องจากการทางาน ทัง้ ด้ านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดล้ อมในที่ทางาน ซึ่งถือเป็ นหน้ าที่และความรับูิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้ องให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
1. ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเพื่อก่อให้ เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับพนักงานทุกคน
2. ปฏิบตั ติ ิตามข้ อกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ในด้ านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม ของประเทศที่บริ ษัทเข้ า
ไปทาธุรกิจ
3. บริษัทสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงสภาพการทางานและสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัยโดยสม่าเสมอ
4. พนักงานทุกคนต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็ นสาคัญตลอดเวลา
ที่ปฏิบตั งิ าน
5. พนักงานทุกคนต้ องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของพื ้นที่ที่ปฏิบตั งิ าน
6. พนักงานทุกคนมีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทางาน สถานที่ทางานและสภาพแวดล้ อมของบริษัทให้
ดีขึ ้นได้
7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมในด้ านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของพนักงาน เช่น
การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ ด้ านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีเป็ นต้ น
8. ส่งเสริ มให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันสิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
9. ูู้บงั คับบัญชาทุกระดับ จะต้ องทาตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี และจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั งิ านด้ วยวิธีที่ปลอดภัย
โดยในปี 2561 มีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ประสบอันตรายจากการทางาน ดังนี ้
จานวนพนักงานทังหมด
้
(คน)

145

จานวนพนักงานที่ประสบอันตราย
รวม

เสียชีวิต

ทุพพลภาพ

-

-

-

สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน
-

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน
-

หยุดงาน
เกิน 3 วัน
-

ไม่หยุดงาน
-

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับูิดชอบที่ พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น เพื่อธารงรักษาไว้ ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี
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1. ไม่ดาเนินธุรกิจที่ให้ สงั คมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝั งจิตสานึกความรับูิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้ เกิดขึ ้นในบริ ษั ทและพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
3. กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขูลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของ
บริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้ การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้ างความสัมพันธ์อันดีให้ เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับชุมชนและสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ น
ธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม
1. ด าเนิ น ธุร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยค านึ ง ถึ ง ูลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม มีการทบทวนและประเมินูลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กร และสร้ างจิตสานึกให้ พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับูิดชอบในการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมให้ ความรู้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
4. ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อ ม ตัง้ แต่การใช้ ทรั พยากรอย่างประหยัดมาตรการบาบัดและฟื ้นฟู การ
ทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันูลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
5. มีการคัดเลือกคูค่ ้ าที่ดาเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการได้ ตระหนักและส่งเสริ มให้ มีการปลูกจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดขึ ้นในองค์กร
เพื่อให้ พนักงานมีจิตสานึก และร่วมกันประหยัดการใช้ ทรัพยากร พลังงาน เช่น การเดินขึ ้นลงบันไดแทนการใช้ ลฟิ ต์โดยสาร รณรงค์
การใช้ กระดาษสองหน้ า ลดการใช้ กระดาษในกระบวนการทางาน ปิ ด/เปิ ดไฟฟ้าและแอร์ เป็ นเวลา และ ปิ ดแอร์ ในช่วงพักกลางวัน
รณรงค์ให้ พนักงานใช้ น ้าอย่างประหยัด และมีเครื่ องทาน ้าดื่มไว้ บริการพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซื ้อน ้าดื่มที่ใช้ ขวด
พลาสติก

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี โดยความรับูิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้ อ ม
รวมถึงูู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และได้ มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยได้ กาหนดแนว
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ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันไว้ ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้
ของขวัญและสิง่ ตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สนิ บน” โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
.

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน
-

ูู้บริหารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เรี ยกูลประโยชน์ใด ๆ จากคูค่ ้ าและหรื อูู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
ูู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เสนอูลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก คู่ค้า เพื่อ จูงใจให้ ปฏิบตั ิในทางที่มิ
ชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สนิ บน
-

-

-

การรับหรื อให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่ นใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดาเนินการ
อย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การดาเนินการนันจะไม่
้
ทาให้ เกิดข้ อครหาหรื อทาให้ บริษัทเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง สาหรับสิง่ ของที่กรรมการบริษัทได้ รับจะเก็บไว้ ในสานักงาน หรื อแจกจ่ายให้ กบั พนักงานในบริษัท
การจัดซื อ้ จัดหาต้ องดาเนินตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ตามระเบียบของบริ ษัทและมีความเป็ นธรรมแกู่้ ทู ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้ อง โดยที่ การตัดสินใจต้ องคานึงถึงความสมเหตุสมูลด้ านราคา คุณภาพและบริ การที่ได้ รับ รวมทัง้ ต้ อง
สามารถตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใส
ในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ บริ ษัทจะต้ องหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้ รัฐหรื อพนักงานของรัฐดาเนินการที่ไม่
ถูกต้ องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรื อการกระทาใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ติ นิ นก็
ั ้ สามารถทาได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรื อการให้ ช่อดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้ น

บทลงโทษ
บริษัทกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อูู้บงั คับบัญชาแต่ละแูนกเป็ นูู้มีอานาจ
พิจารณาและดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทาความูิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ที่บริ ษัทกาหนดไว้ โดยบริ ษัท
กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ เป็ นลาดับขันตามความูิ
้
ด ตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจาจนถึงการพักงานหรื อการเลิกจ้ าง
ทัง้ นี ้ นโยบายดังกล่าวได้ ู่านมติที่ป ระชุม คณะกรรมการครั ง้ ที่ 1/2556 และได้ ประกาศให้ พนักงานของบริ ษั ท
รับทราบและนาไปปฏิบตั แิ ล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้ นไป

การเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต
บริษัทได้ ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่ วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน และไม่ยอมรับให้ มีการเกิดการทุจริตใด ๆ ขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรื อจากการปฏิบตั ิงานในองค์กร เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
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บริษัทมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ าน
การให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมัน่ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้ น ตลอดจนไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชันทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม กรรมการ ูู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้ องยึดถือและปฏิบตั ติ าม

หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเูยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึ งข้ อมูลที่สาคัญ ที่มีูลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัท และมีูลกระทบต่อ กระบวนการตัดสินใจของูู้
ลงทุนและูู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ู้ ทู ี่ เกี่ยวข้ อ งกับบริ ษัททัง้ หมดได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจาก
บริษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว และได้ เสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ บริษัทจะทาการเูยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
ต่อูู้ถือหุ้น และสาธารณชนู่านช่องทางและสื่อการเูยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

จัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทยังตระหนักถึงความรับูิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อ มูลที่ถูกต้ อ ง ครบถ้ วน เป็ นจริ ง และ
สมเหตุสมูล สาหรับงบการเงินของบริษัทนัน้ จะถูกจัดขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีการเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บัติอ ย่า งสม่าเสมอ รวมทั ง้ มีการเปิ ดเูยข้ อ มูล ที่ สาคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
และเพียงพอที่จ ะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์ สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกั นการทุจริ ตหรื อการดาเนินงานทีู่ิดปกติอ ย่างมี
สาระสาคัญ โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และประเมินและสอบ
ทานระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานูลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
และได้ จดั ตังหน่
้ วยงานเฉพาะสาหรับงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ในการติดต่อและให้ ข้อมูล ต่าง ๆ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และ
ตรงต่อความเป็ นจริงแกู่้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแสการทาผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ ง
เบาะแส
บริษัทมุง่ มัน่ ที่รักษาแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรที่มีมาตฐาน และเป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับูู้
มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดัง ที่ระบุไว้ ให้ นโยบายการกากับกิจการและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้ กาหนดนโยบายนี ้ขึ ้นเพื่อเป็ นกลไก และ
ให้ สทิ ธิแก่พนักงานและูู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงกาหนดช่องทางสาหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท
ทางไปรษณี ย์ หรื อ อี เ มล์ เพื่อ ให้ เ กิด ช่ อ งทางการแจ้ ง ข้ อ มูล และค าแนะน าต่า ง ๆ เพื่ อ สั่ง การให้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มูล ตาม
กระบวนการสาหรั บการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส ที่เกี่ยวข้ อ งกับการทาูิดกฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบ
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ควบคุมภายในที่บกพร่ อง การละเมิดสิทธิ หรื อการูิดจรรยาบรรณของูู้บริ หารและพนักงาน โดยบริ ษัทจะรักษาข้ อมูลที่ได้ จาก
รายงานดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ และูู้รายงานจะได้ รับความคุ้มครองจากบริ ษัท

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี ้จัดขึ ้นเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานและูู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเูยข้ อมูลที่แสดงถึงการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น
-

การคอร์ รัปชัน
การฉ้ อโกง การยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
การกระทาทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและูู้อื่น
การกระทาที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรื อต่อสิง่ แวดล้ อม
การกระทาโดยเจตนาให้ บริษัทเกิดความเสียหายหรื อเสียประโยชน์
การฝ่ าฝื นจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
การสนับสนุนการกระทาฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิ ดหรื อการช่วยเหลือ
ปกปิ ดการกระทาดังกล่าว

การรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
นโยบายนี ้จัดทาเพื่อให้ พนักงานและูู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายมัน่ ใจว่าข้ อร้ องเรี ยนของตนจะได้ รับการตอบสนองอย่างจริงจัง
และพนักงานูู้รายงานจะไม่ได้ รับความเดือ ดร้ อนอันเนื่ องมาจากการรายงานข้ อร้ องเรี ยนโดยสุจริ ตข้ อ มูลการเปิ ดเูยตัวของ
พนักงานจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้ องเรี ยน ูู้ร้องเรี ยนควรรวบรวมข้ อมูลด้ วยความระมัดระวังและคานึงถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเูย

การแจ้ งข้ อกล่ าวหาอันเป็ นเท็จ
หากพนักงานและูู้มีสว่ นได้ เสียคนใดเจตนาร้ องเรี ยนด้ วยข้ อกล่าวหาอันเป็ นเท็จหรื อมีเจตนาไม่สจุ ริตต่อูู้ถกู ร้ องเรี ยน
บริษัทจะถือว่าการร้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริษัทจะจัดให้ มีการดาเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบของบริ ษัท
โดยเบาะแสข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
และดาเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็ นรายกรณีไป โดยไม่เปิ ดเูยชื่อูู้แจ้ งเบาะแส รวมทัง้ ดาเนินการจัดเก็บข้ อมูล
การร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองูู้แจ้ งเบาะแสเพื่อให้ ู้ แู จ้ งเบาะแสและูู้ร้องเรี ยนมัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับูลกระทบ
จากการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว ทังนี
้ ้หากกรณีที่บริษัทมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเูยข้ อมูล บริษัทจะเปิ ดเูยเฉพาะข้ อมูล
ที่จาเป็ นเท่านัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของูู้ร้องเรี ยนและูู้แจ้ งเบาะแสเป็ นสาคัญ
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ช่ องทางการร้ องเรียน
จดหมายลงทะเบียน
ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัท
เลขานุการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Website

Email

โทรศัพท์

management@nclthailand.com
rungarun.b@nclthailand.com
rungarun.b@nclthailand.com

-

www.nclthailand.com /การกากับดูแลกิจการที่ดี/
ช่องทางการร้ องเรี ยน

02-4737300 # 300
02-4737300 # 300
-

ทังนี
้ ้ในปี 2561 ไม่มีพนักงานหรื อูู้มีสว่ นได้ เสียรายใด แจ้ งข้ อมูลู่านช่องทางการร้ องเรี ยนกับคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ ู้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับทราบช่องทางการร้ องเรี ยนเพิม่ มากขึ ้น

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยูู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ และ
มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทฯ และูู้ถือหุ้น ทัง้ นี ก้ รรมการบริ ษัทจะมีบทบาทสาคัญ ในการ
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร มีสว่ นร่ วมในการพิจารณาแูนงาน และ งบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ โดย
มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นูู้นาเสนอ และ คณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ เกิด
ความเห็นชอบร่ วมกัน รวมถึงกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แูนธุรกิจและงบประมาณที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้ มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามูลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

โครงสร้ างคณะกรรมการ
บริษัทได้ มีการกาหนดให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวนอย่างน้ อย 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้ าที่เป็ นตัวแทนของูู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั หิ น้ าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์สงู สุดของูู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัทส่งเสริ มให้ มีความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัทให้ ประกอบด้ วยูู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในคุณธรรม
และความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัตเิ ฉพาะด้ านอื่น ๆ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทัง้ สิ ้นจ านวน 9 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการที่เป็ นูู้บริ หารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ ไม่เป็ น
ูู้บริ หารและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 4 ท่าน ซึ่งโครงสร้ างกรรมการดังกล่าวจะช่วยทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่ อง ต่าง ๆ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ โดยเป็ นกรรมการอิสระ ทังสิ
้ ้นจานวน 4 ท่าน ทาการปฏิบตั หิ น้ าที่
เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้ าที่
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในขอบเขต อานาจ และหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1
ท่านจะต้ องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินของบริษัทได้
- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้ แก่
1.นายพงศ์พนั ธ์ คงกาเนิด
2.นางจิตรมณี สุวรรณพูล
3.นางนารี บุญธีรวร
และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 3 ท่าน ได้ แก่
1.นายพงศ์พนั ธ์ คงกาเนิด 2.นางจิตรมณี สุวรรณพูล 3.นางนารี บุญธีรวร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่อ ให้ มี หน้ า ที่ แ ละความรั บ ูิด ชอบตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ขึ ้นมาปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
ในการประชุมูู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ
กับจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุม
ูู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้
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สาหรั บกรรมการตรวจสอบนัน้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามข้ อบังคับของบริษัท อาจแต่งตังให้
้ กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
สามารถอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ทังนี
้ ้บริษัทได้ กาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะเป็ นกรรมการอิสระอย่างแท้ จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดย
ความเป็ นอิสระต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยบริษัทกาหนดให้ กรรมการอิสระ
มีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในครัง้ แรก และหาก
บริษัทมีความจาเป็ นที่จะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระนันด
้ ารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการสามารถทาได้ แต่ต้องมีการพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมูลและชี ้แจงถึงความจาเป็ นดังกล่าวประกอบ
และเพื่อให้ เกิดความชั ดเจนในหน้ าที่ความรับูิดชอบ บริ ษัทจึงได้ กาหนดหน้ าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้ มีคนใดคนหนึ่งมีอานาจอย่างไม่จากัด และแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการูู้จดั การ และกาหนดให้ กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ทังนี
้ ้ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่าน
ใด ดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี

บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นูู้รับูิดชอบในฐานะูู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ ในฐานะเป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมูู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริ ษัทรับูิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทใน
การบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับูิดชอบ
ของตน และต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และูู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นูู้กาหนดนโยบาย เป็ นหมายการ
ดาเนินธุรกิจ แูนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริ ษัท และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
แูนการ และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิูล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และูู้ถือหุ้นโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ กฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชน จากัดและกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุม คณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 6 ครั ง้
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เพื่อสามารถติดตามการดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิูล และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้ อยปี
ละ 4 ครั ง้ และโดยเลขานุการบริ ษัทได้ จัดทาปฏิทินการประชุมประจ าปี ส่งให้ คณะกรรมการบริ ษัทราบล่วงหน้ า ภายในเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อ ให้ กรรมการได้ จัดสรรเวลาและลงตารางประชุมล่วงหน้ า บริ ษัทฯ จะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อม
ระเบี ย บวาระการประชุม และเอกสารการประชุม ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นการประชุม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปอาจร้ อ งขอให้
ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ที่มีกรรมการตังแต่
้ 2 คนขึน้ ไปร้ อ งขอ ให้ ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ร้องขอ
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (2/3) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบ
องค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้ องมีสดั ส่วนของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของการประชุมทัง้ ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมทีู่า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริษัทและูู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นูู้บริ หารควรมีโอกาสที่จะประชุมกันเองตามความจาเป็ น หรื อ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และแจ้ งูล
การประชุมให้ กรรมการูู้จดั การรับทราบด้ วย ซึ่งในปี 2561 นี ้ ได้ จดั ให้ มีการประชุม 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ทมีก ารก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการและูู้บริ ห ารในระดับที่ เหมาะสมและเป็ นอัตราเพีย งพอสาหรั บการรั กษา
กรรมการและูู้บ ริ ห ารที่ มี คุณ ภาพไว้ โดยไม่มี การจ่ ายค่า ตอบแทนที่ มากเกิน ควร ปั จ จัย ที่ จ ะนามาพิจ ารณา ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับูิดชอบ ทัง้ นี ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทจะต้ องู่านการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมูู้ถือหุ้นของบริษัท สาหรับค่าตอบแทนของูู้บริหาร จะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้ าที่ ความรับูิดชอบ ูลการปฏิบตั งิ าน และูลการดาเนินงานของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นูู้รับูิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงิน
รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือ กใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ ใช้ ดุลพินิจ อย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเูยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการประเมินูลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้ มีการประเมินเป็ น
3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทัง้ คณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อ ย รวมถึงการประเมินูลงานประจาปี ของูู้บริ หารสูงสุด
(CEO) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พจิ ารณาทบทวนูลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานระหว่างปี ที่
ู่านมา เพื่อให้ นามาแก้ ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน โดยการประเมินูลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม และ
คณะกรรมการชุดย่อ ยได้ ใช้ แนวทางการประเมินที่ เสนอแนะโดยตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และนามาปรั บปรุ งเพื่อ ให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้ อ 6 หัวข้ อ ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาทหน้ าที่และความรับูิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้ าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาูู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัทและูู้บริ หาร เข้ าร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่
โดยหลักสูตรที่ กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่ วมอบรม อย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่ง
ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) หรื อ หลักสูตร Audit
Committee Program (ACP) หรื อ จากหน่ วยงานกากับดูแ ละที่ เกี่ ยวข้ อ งอย่างสม่าเสมอและต่อ เนื่ อ ง โดยกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นูู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้ งหลักสูตรการฝึ กอบรมต่าง ๆ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์
มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการทังหมด
้
9 ท่านโดยู่านการ
อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ทังนี
้ ้ในปี 2561 มีกรรมการเข้ าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพดังนี ้
คุณเนติรัด สังข์งาม กรรมการ / ูู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี – การเงิน / ธุรการบุคคล ได้ เข้ าร่วมอบรม
- หลักสูตรการอบรมบัญชีเชิงปฏิบตั กิ าร – การรวมธุรกิจ จัดโดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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- หลั ก สู ต รพื น้ ฐานด้ านความยั่ ง ยื น ของ ธุ ร กิ จ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่ น ที่ 2/2561 จั ด โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ได้ เข้ าร่วมอบรม
- หลักสูตรูู้พพิ ากษาสมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
(อบรมต่อเนื่องในปี 2561)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ สาหรับูู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2560 โดยสถาบันพระปกเกล้ า
(อบรมต่อเนื่องในปี 2561)
อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริ ษัทยังคงกาหนดให้ ในแต่ละปี กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อ ย 1 ท่านจะต้ องเข้ าร่ วมอบรมเพื่อ
พัฒนา เพิม่ พูน ความรู้ความเข้ าใจและบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ น
ูู้ดาเนินการจัดเตรี ยมข้ อมูลบริ ษัท รายงานประจาปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้ างการถือ หุ้น โครงสร้ างองค์กร คู่มือกรรมการและ
กาหนดการประชุมเพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้ าที่ความรับูิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
กากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อแนะนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึง
ได้ กาหนดนโยบายการจากัดจานวนการไปดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการได้
จานวนไม่เกิน 5 แห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ไม่มีท่านใดดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่ นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5
แห่ง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดให้ กรรมการูู้จดั การและูู้บริ หารระดับสูงสามารถรับตาแหน่งที่บริ ษัทอื่นได้
ตามความจาเป็ นและไม่ทาให้ มีูลกระทบต่อหน้ าที่และความรับูิดชอบของบริษัท โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อูู้มีอานาจอนุมตั กิ ่อน

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญ
ของการสืบทอดตาแหน่งงานของูู้บริหารระดับสูง บริ ษัทได้ จดั ทาแูนสืบทอดตาแหน่งตังแต่
้ ู้ อู านวยการฝ่ ายขึ ้นไป โดยได้ ระบุตวั
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บุคคลที่จะทาหน้ าที่แทน ในกรณีที่ยงั ไม่มีตวั บุคคลที่สามารถทาหน้ าที่แทน ในกรณีที่ยงั ไม่มีตวั บุคคลที่สามารถรับได้ ทนั ที ได้ จดั ให้
มีระบบพัฒนาบุคลากรในลาดับรองลงมาเพื่ อเตรี ยมความพร้ อม รวมทัง้ สรรหาจากภายนอก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้ นัก
ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดาเนินงานของบริษัทจะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ ส่วนเสียของกรรมการและูู้บริ หารของบริษัท เพื่อความ
โปร่งใสและป้องกันปั ญหาที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางูลประโยชน์ดงั นี ้
- กรรมการหรื อูู้บริ หาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อ เป็ นูู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะต้ องจัดทาและจัดส่ง
รายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ กบั บริษัท โดยที่กรรมการและูู้บริหารแต่ละท่านจะต้ องจัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสียนับตังแต่
้ วนั ที่เข้ า
ดารงตาแหน่ง
- คณะกรรมการกาหนดให้ มีการทบทวนรายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าว เป็ นประจาทุกเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
- กรรมการหรื อูู้บริ หารมีหน้ าที่จัดทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นูู้จดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสีย

การควบคุมภายใน
บริษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังระดั
้ บบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร จึงได้ มีการกาหนดขอบเขตหน้ าที่
และอานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการ
แบ่งแยกหน้ าที่ความรับูิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจาก
กัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทจัดให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอูู้บริหารสายงานที่รับูิดชอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างที่ปรึ กษา โดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการูู้จัดการบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัล
แตนท์ จากัด) เป็ นูู้ดาเนินการ เพื่อทาการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยภายหลังจากการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะมีการว่าจ้ างูู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ ามาทาการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท และให้ รายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และบริ ษัทได้ จัดให้ มีหน่วยงานกากับการ
ปฏิบตั งิ านการควบคุมภายใน (Compliant unit) เพื่อประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิ จ และสัง คม โดยที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครั ง้ ที่ 2/2557 ได้ มีม ติอ นุมัติน โยบายในการด าเนิ นธุร กิจ ด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลักการ 8 ข้ อดังนี ้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี : บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง มีความโปร่งใส
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์
ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม : บริ ษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
3. การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น : บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
4. สิทธิมนุษยชนและการปฎิบตั ิตอ่ พนักงาน : บริ ษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมด้ วยการจัดให้ มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน รวมถึง
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการทางานและส่งเสริมให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์กบั สังคมทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5.ความรั บผิดชอบต่อ ผู้บริ โภค : บริ ษัทจะพัฒนาการให้ บริ การที่ ไม่ก่อ ให้ เกิดอันตรายต่อ ผู้บริ โภคและผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม โดยรักษาคุณภาพให้ ตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภคภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม และจะให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริง พร้ อมทังรั
้ กษาความลับของลูกค้ าไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6. สิ่งแวดล้ อ มและความปลอดภัย : บริ ษัทจะดาเนิ นการให้ มี กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ย งและผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้ อ มและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิภ าพและประหยัด
พลังงานตามหลักการสากล
7. การมีส่วนร่ ว มพัฒนาชุมชนและสังคม : บริ ษัท ส่งเสริ มการใช้ กระบวนการทางธุรกิจ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ช่วยสร้ างเศรษฐกิจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ าน และสังคมไทย

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

69

8. การพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม : บริ ษัทจะสนับสนุนการสร้ างสรรค์และ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและ
คุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี การดาเนินการเพื่อปฏิ บัติตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่บนพื ้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน โดยในปี
2561 บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาในทุกกระบวนการของการทางาน เพื่อ สร้ างความรับผิดชอบในทางานและบริ การ ( CSR in
Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อสร้ างคุณค่าเพิม่ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกกลุม่ อาทิ ให้ บริ การ
ครอบคลุมทุกความต้ องการ ให้ ความใส่ใจในทุกความต้ องการของลูกค้ า ให้ บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบ
ลดต้ นทุนให้ กบั ลูกค้ า ถูกต้ อง ครบถ้ วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กาหนด
การกากับดูแลกิจการที่ดี : บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้ อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด อันได้ แก่ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจ และ
นโยบายในด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017)
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ มีความครบถ้ วน ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบตั ิครอบคลุมทุกด้ าน เช่นการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายการใช้ ข้อ มูลภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่
พนัก งานที่ แ จ้ ง ข้ อ มูล หรื อ ให้ เ บาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีช่องทางเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ต้องการให้ ข้อมูลอีกด้ วย
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน : บริษัทให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนทังภายในองค์
้
กรและภายนอกองค์กร
โดยปฏิบตั ติ อ่ คู่ค้าและผู้ที่ต้องทาการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนา หรื อปั จจัยอื่นใด
ที่จะนามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด ส่วนภายในองค์กรนัน้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานตามสัญญา
ว่าจ้ างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะนามาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอ
ภาค โดยมีแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงานเป็ นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบตั ิ (Code of Conduct) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้ อปฏิบตั ใิ นคูม่ ือ
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จริ ยธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้ อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ ดาเนินการชีแ้ จงเรื่ อง
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้ กบั พนักงานทุกคนรับทราบเมื่อได้ เข้ าร่ วมงานกับบริษัทฯ
ในปี 2561 บริษัทได้ มีการดาเนินการตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ จัดงานพบปะของคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร และ พนักงานเป็ นประจ าทุกปี เพื่อ สร้ างขวัญ
กาลังใจ ความเป็ นกันเอง และเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน พร้ อมทัง้
การแจ้ งทิศทางทาง นโยบาย สรุปผลการดาเนินการในแต่ละปี ให้ ทราบร่ วมกัน โดยในปี นี บ้ ริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตัง้
บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิม่ ขึ ้นหลายแห่ง เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ พร้ อมทังพบปะเพื
้
่อให้ ดาเนินกิจการ
ไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน คณะผู้บริ หารจึงได้ เดินทางไปเพื่อพบปะพนักงานในประเทศต่าง ๆ โดยในปี
2561 มีดงั นี ้

คณะผู้บริ หาร NCL ตรวจเยี่ยมสานักงาน Qingdao NCL Co., Ltd. ประเทศจีน ระหว่ างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2561
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คณะผู้บริ หาร NCL เข้ าตรวจเยี่ยมสานักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม
ระหว่ างวันที่ 17-18 กันยายน 2561

คณะผู้บริ หาร NCL เข้ าตรวจเยี่ยมสานักงาน NCL International Logistics USA Inc. ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

2. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานในทุกระดับ สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟั งปั ญ หา และข้ อเสนอแนะในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้ โดยตรงกับผู้บริ หาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้ องทุกข์เกิดขึ ้น บริษัท
ฯ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีการดาเนินการเรื่ องการร้ องทุกของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะหาทางยุตโิ ดยเร็วและเป็ น
ธรรม เพื่อจากัดปั ญหาให้ อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้ าง
3. บริ ษัทฯ มีการจัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริ ษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึง ความใส่ใจ และ
ความจริงใจของบริ ษัทที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้ าวไปข้ างหน้ าด้ วยกัน ทัง้ นีห้ ากพนักงานมีข้อ
สงสัย หรื อ ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม บริ ษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง จะนามาพิจารณาและสื่อสารให้ กับพนักงานทราบ
อย่างรวดเร็ว
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4. บริ ษัทได้ ส่งเสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกาหนดแผนการฝึ กอบรมขันต
้ ่าใน
แต่ละปี สาหรับพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้ องค์กรเข้ มแข็งและไม่หยุดการพัฒนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
พนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวการด้ านบริ การ การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ การต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน เป็ นต้ น
5. บริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทางการร้ อ งเรี ยน แจ้ งเบาะแสของการปฏิบตั ิงานที่ ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการดาเนิน
ธุรกิจ ของบริ ษัท เสนอแนะหรื อร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน รวมถึงการมีการป้องกันพนักงานไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรื อ
ได้ รับโทษจากการร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดูแลครอบคลุมให้ ถึงทุกฝ่ าย
และเกิดความยัง่ ยืนในองค์กร
6. บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจาปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง ต้ อง
สอดคล้ องรับกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในแต่ละปี และคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัท นอกจากนี ้ยังมี
สวัสดิการให้ แก่พนักงาน ได้ แก่การจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ การจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี และการจัด
สภาวะแวดล้ อมในการทางานให้ ถูกสุขลักษณะอนามั ย และการทาประกันอุบัติเหตุให้ กับพนักงานขับรถขนส่ง
พนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรื อ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเมื่อประสบอุบตั เิ หตุ
ที่ไม่คาดฝั น พนักงานจะได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ ส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ พนักงานได้ มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาทางาน ส่งเสริ มให้ เกิดมิตรภาพที่ดี และ ความสามัคคีใน
องค์กรอีกด้ วย

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

73

7. บริษัทได้ เล็งถึงความสาคัญของบุคลากร ให้ มีสขุ ภาพร่ างกายที่ดี โดยจัดให้ มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหาร
เป็ นประจาทุกปี
การตรวจสุขภาพประจาปี 2561 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้ แก่ ผู้
ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ ประกาศใช้ ค่มู ือจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบตั ติ ามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้ าดังต่อไปนี ้
- การส่งมอบสินค้ าและให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ได้ ตกลงกัน ในราคาที่เป็ นธรรม
- ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ
โดยไม่การกล่าวเกินความเป็ นจริง เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการนัน้ ๆ
- ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่ไว้ วางใจได้ ของลูกค้ า และจัดให้ มีระบบกระบวนการที่ให้
ลูกค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้ บริการ
- รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
- บริ ษัทได้ กาหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18
กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้ นย ้าให้ พนักงานจะต้ องมี การกาหนดราคาสินค้ าและบริ การที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ าอย่างเท่า
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เทียมกัน โดยนาเสนอทางเลือกด้ านโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุ และเหมาะสมที่สดุ แก่ลกู ค้ าแต่ละราย พร้ อมทังสร้
้ างเครื อข่าย
พันธมิตรทางการค้ าที่มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับลูกค้ าและคูค่ ้ าของบริษัท
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั น : บริษัทมีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน โดยได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ หัวข้ อเรื่ อง “นโยบาย
เกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและการให้ สนิ บน” โดย
ประกาศให้ พนักงานในบริษัทได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2556
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้ อ ม
รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และได้ มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันไว้ ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้
ของขวัญและสิง่ ตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สนิ บน” โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
.

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน
-

ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เรี ยกผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค่ ้ าและหรื อผู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ
ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิในทางที่มิ
ชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สนิ บน
-

-

-

การรับหรื อให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่ นใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดาเนินการ
อย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การดาเนินการนันจะไม่
้
ทาให้ เกิดข้ อครหาหรื อทาให้ บริษัทเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง สาหรับสิง่ ของที่กรรมการบริษัทได้ รับจะเก็บไว้ ในสานักงาน หรื อแจกจ่ายให้ กบั พนักงานในบริษัท
การจัดซื อ้ จัดหาต้ องดาเนินตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ตามระเบียบของบริ ษัทและมีความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้ อง โดยที่ การตัดสินใจต้ องคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพและบริ การที่ได้ รับ รวมทัง้ ต้ อง
สามารถตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใส
ในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ บริ ษัทจะต้ องหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้ รัฐหรื อพนักงานของรัฐดาเนินการที่ไม่
ถูกต้ องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรื อการกระทาใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ติ นิ นก็
ั ้ สามารถทาได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรื อการให้ ช่อดอกไม้ ในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้ น

รายงานความยัง่ ยืน 2561 - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

75

บทลงโทษ
-

บริ ษัทกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้บงั คับบัญชาแต่ละแผนกเป็ นผู้มี
อานาจพิจารณาและดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ กระทาความผิด หรื อไม่ปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ ที่
บริ ษัทกาหนดไว้ โดยบริ ษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ เป็ นลาดับขันตามความผิ
้
ด ตัง้ แต่การตักเตือนด้ วยวาจา
จนถึงการพักงานหรื อการเลิกจ้ าง

ทัง้ นี ้ นโยบายดังกล่าวได้ ผ่านมติที่ป ระชุม คณะกรรมการครั ง้ ที่ 1/2556 และได้ ประกาศให้ พนักงานของบริ ษั ท
รับทราบและนาไปปฏิบตั แิ ล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้ นไป
การเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต
บริษัทได้ ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่ วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน และไม่ยอมรับให้ มีการเกิดการทุจริตใด ๆ ขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรื อจากการปฏิบตั ิงานในองค์กร เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
บริษัทมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ าน
การให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมัน่ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้ น ตลอดจนไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชันทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้ องยึดถือและปฏิบตั ติ าม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
บริ ษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ด้ าน เช่นการ
สนับสนุนทางการด้ านศึกษาและปลูกฝั งคุณธรรมให้ แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคต การสนับสนุน
ในทางศาสนา เพื่อดารงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย รวมไปถึงด้ านสุขภาพชีวอนามัย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ในปี ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่ วมโครงการหน่วย
แพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครัง้ ที่ 5 ตรวจสุขภาพภิกษุ สงฆ์ เพื่อถวายเป็ นพระกุศลสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ , มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 5 (ปธพ.5), แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ.ศูนย์
วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ตาบลห้ วยสัก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผา่ นมา
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
บริ ษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์ ( Logistics
Provider) โดยเริ่ มต้ นประกอบธุรกิจบริ การรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศตังแต่
้ ปี 2539 และมีการขยายสู่ธุรกิจบริ การขนส่งใน
ประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศด้ วยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อให้ บริการอย่างครบวงจรมาก
ขึ ้น
ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทฯ ลงทุนในบริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ ยาฟอกเลือด
ผู้ป่วยโรคไตด้ วยเครื่ องไตเทียม และจัดจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์สาหรับใช้ ในหน่วยไตเทียม โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ44.44 และได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีผลทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อ ยละ 52.80 มีผลทาให้ บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด เปลี่ยนจากบริ ษัทร่ วม มาเป็ นบริ ษัทย่อยในเวลาดังกล่าว งบ
การเงินรวมสาหรับปี 2561 จึงมีรายได้ จากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภณ
ั ฑ์ รวมอยู่ด้วย ดังนี ้

รำยได้

2559
ล้ านบาท

2560
%

ล้ านบาท

2561
%

ล้ านบาท

%

กำรจัดกำรขนส่ งระหว่ ำงประเทศ
- ทางเรื อ

897.08

91.02

891.75

91.36

966.05

80.27

14.20

1.44

23.13

2.37

25.56

2.12

911.28

92.46

914.88

93.73

991.61

82.39

74.33

7.54

61.17

6.27

127.30

10.58

รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่ งรวม

985.61

100.00

976.05

100.00

1,118.91

92.97

รำยได้ จำกกำรขำยนำ้ ยำฟอกเลือดและครุ ภัณฑ์

-

84.66

7.03

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรและกำรขำยรวม

985.61

1,203.57

100.00

- ทางอากาศและบริ การอื่น ๆ
รวมบริ กำรจัดกำรขนส่ งระหว่ ำงประเทศ
กำรขนส่ งในประเทศ 1)

100.00

976.05

100.00

กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ รวม 976.05 ล้ านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,203.57 ล้ านบาท ในปี 2561 หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อ ยละ 23.31 เนื่ อ งจากรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งเพิ่มขึน้ 142.86 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายนา้ ยาฟอกเลือดและ
ครุภณ
ั ฑ์เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อนทังจ
้ านวน
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รายได้ จากการให้ บริการขนส่งรวม 976.05 ล้ านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,118.91 ล้ านบาท ในปี 2561 คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 14.64 หากพิจารณาตามประเภทของรายได้ พบว่ารายได้ จากการขนส่งระหว่างประเทศมียอดเพิม่ ขึ ้นจากปี 2560
จานวน 76.73 ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยทังในและต่
้
างประเทศมีรายได้ เพิม่ ขึ ้น และรายได้ จากบริษัทย่อยที่ตงเพิ
ั ้ ม่ ในระหว่างปี
2561 โดยบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ ดาเนินการจัดตัง้ 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. ในประเทศสิงคโปร์ , และเข้ าลงทุนใน PT. NCL Inter Logistik
Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยายฐานรายได้ ในการให้ บริการจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศ จากประเทศที่ตงส
ั ้ านักงาน ไปสูย่ งั จุดหมายปลายทางในภูมภิ าคต่าง ๆ
ส่วนรายได้ จากการให้ บริการขนส่งในประเทศ เพิม่ ขึ ้นจากปี 2560 จานวน 66.13 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ ปรั บโครงสร้ างการบริ หารงานและการถื อ หุ้นในบริ ษัท SSK ใหม่ในเดือ นสิงหาคม 2560 ซึ่งภายหลังจากการปรั บ
โครงสร้ างดังกล่าวทาให้ บริษัท SSK มีสถานะเป็ นบริษัทย่อย จึงทาให้ งบการเงินรวมมีรายได้ จากการขนส่งในประเทศโดยหัวลากหางพ่วง ในช่วงปลายปี 2560 โดยในปี 2561 ได้ รวมรายได้ จากการให้ บริการขนส่งในประเทศเต็มปี ส่งผลให้ รายได้ ดงั กล่าวเพิม่ ขึ ้น
สาหรั บ บริ ษั ท เอสเอสเค อิ น เตอร์ โลจสิติก ส์ จ ากัด ได้ จัด ตัง้ ขึน้ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2559 โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มทุน
บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีความประสบการณ์ ยาวนาน เชี่ ยวชาญในธุรกิจ ขนส่งเป็ นอย่างดี เพื่อ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าโดยหัวลากและหางพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่มีความจาเป็ นจะต้ องใช้ ทรัพย์สินหัวลาก
หางพ่วง อีกต่อไป บริ ษัทฯ ได้ โอนหัวลาก จานวน 65 หัว และหางพ่วง จานวน 98 หาง ของบริ ษัทฯ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ดังกล่าว มูลค่าตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุน คิดเป็ นประมาณ 120.94 ล้ านบาท โดยกาหนดเกณฑ์ในการโอนที่ไม่ต่า
กว่า ราคาประเมิน ของผู้ป ระเมิน อิ ส ระ และต้ อ งไม่ เ กิ ด ผลขาดทุน จากการโอนทรั พ ย์ สิน เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานขนส่ ง
ภายในประเทศภายใต้ บริ ษัทร่ วมดังกล่าว และเป็ นการลดภาระทางด้ านค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ลงทังทางด้
้
านต้ นทุนและค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สนิ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการต้ นทุนของบริษัทให้ ดีขึ ้น ส่งเสริ มให้ บริษัทฯมีผ ลตอบแทนเติมโต มีกาไร
มัน่ คงและต่อเนื่องในอนาคต และสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเพิม่ ขึ ้นในระยะยาว
บริษัทฯ ดาเนินกิจการขนส่งภายใต้ การร่ วมทุน ดาเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นผล
ทาให้ ยอดขายงานปูน หรื อการใช้ รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย จึ งทาให้ ทงั ้ สองฝ่ ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนที่ จะ
เกิดขึ ้นต่อ ไปและยกเลิกการร่ วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้ างผู้ถือ หุ้นของ SSK ซึ่งหลังจากการลดทุน
บริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริ หารเพียงฝ่ ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้ การทางานและการบริ หารคล่องตัวมากขึ ้น และเพื่อลดภาระ
ต้ นทุนค่าเสื่อมราคารถปูน และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงาน โดยภายหลังการลดทุนไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ SSK
เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริ ษัท SSK เป็ นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริ ษัท มีประสบการณ์ และความชานาญ และมีผ้ บู ริ หารที่ มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้ านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ ายบริ หารมีนโยบายขยายฐานลูกค้ าที่มี
ความต้ อ งการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และเล็งเห็นว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ ้น และส่งผลให้
บริษัทมีรายได้ เพิม่ มากขึ ้นอีกด้ วย
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ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ เริ่มลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะปิ คอัพ เพื่อใช้ รับขนส่งกระจายสินค้ าต่าง ๆ เพื่อเป็ น
การขยายขอบเขตการให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าที่ต้องการเคลื่อนย้ ายสินค้ าในประเทศทางถนนด้ วยรถกระบะปิ คอัพ โดยอาศัยความ
ชานาญด้ านการบริ การจัดการระบบการขนส่งสินค้ า ของบริ ษัท ฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้ านการขนส่งสินค้ า
ของบริษัทฯให้ เติบโตได้
บริ ษัท ฯ มีการรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบบริ การให้ แก่ลูกค้ า โดยในการให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
บริ ษัทฯ จะรับรู้รายได้ เมื่อมีการส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้ แก่ลกู ค้ า สาหรับการให้ บริ การขนส่งในประเทศ
บริษัทฯจะรับรู้รายได้ เมื่อรถบรรทุกของบริษัทมีการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ผ้ รู ับที่จดุ หมายปลายทาง
ในการรับรู้รายได้ ของบริษัทฯนัน้ จะรับรู้จานวนเต็มทังจ
้ านวนที่ได้ รับจากลูกค้ า ดังนัน้ รายได้ คา่ บริการของบริ ษัทตามงบ
การเงินจึงประกอบด้ วยต้ นทุนค่าระวางรวมถึงต้ นทุนการให้ บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้ จ่ายไปก่อนแล้ วและอัตรากาไรที่บริษัทคิดจาก
ลูกค้ า (Cost Plus) รวมอยู่ในรายได้ ค่าบริ การดังกล่าว ซึ่งต้ นทุนค่าระวางและต้ นทุนการให้ บริ การต่าง ๆ นัน้ คิดเป็ นสัดส่ว น
ประมาณร้ อยละ 80-85 ของรายได้ จากการให้ บริการจัดการขนส่ง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91-98 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวมของ
บริษัท
ต้ นทุนหลักในการให้ บริ การของบริ ษัทสาหรับธุร กิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่าระวางและค่าส่วนแบ่ง
รายได้ ที่จ่ายคืนให้ แก่ลกู ค้ า ส่วนต้ นทุนหลักของธุรกิจบริ การขนส่งในประเทศ ได้ แก่ ต้ นทุนค่าน ้ามัน ในการกาหนดค่าบริ การกับ
ลูกค้ านัน้ บริษัทจะใช้ วธิ ีอตั ราต้ นทุนบวกกาไร ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรื อหรื อเครื่ องบินอย่างสม่าเสมอ ทาให้ สามารถเจรจา
กับผู้ให้ บริ การขนส่งในการขอกาหนดราคาค่าระวางล่วงหน้ า โดยระยะเวลาที่บริ ษัทจองระวางเรื อหรื อเครื่ องบินกับระยะเวลาที่
ลูกค้ าตกลงอัตราค่าบริการกับบริษัทนัน้ มีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-7 วัน ส่งผลให้ บริษัทสามารถกาหนดอัตราค่าบริการที่
สะท้ อนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางในแต่ละช่วงเวลาได้ สาหรับค่าบริการขนส่งในประเทศ บริ ษัทใช้ วิธีการกาหนดราคาแบบ
ต้ นทุนบวกอัตรากาไรและมีการกาหนดอัตราค่าบริ การในลักษณะของขันบั
้ นไดซึ่งอัตราค่าบริ การจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน ้ามันซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักของการขนส่งในประเทศ ทาให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันลง
ได้ โดยต้ นทุนรวมที่เกิดขึ ้นในปี 2561 ทังต้
้ นทุนค่าระวางเรื อและอากาศ ค่าขนส่ง ค่านายหน้ า และผลประโยชน์ พนักงานที่ เพิ่มขึ ้น
จากปี 2560 เป็ นผลมาจากรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น
กลุ่มธุรกิจ

2559

2560

2561

บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

15% - 25%

17% - 21%

17% - 21%

บริการขนส่งในประเทศ

11% - 17%

12% - 17%

12% - 17%

อัตรำกำไรขัน้ ต้ นรวม

15.80%

19.76%

18.78%

กาไรขันต้
้ นของการให้ บริการขนส่งทังในและระหว่
้
างประเทศของกลุม่ บริษัทเท่ากับ 155.73 ล้ านบาท 192.82 ล้ านบาท
และ 210.19 ล้ านบาท ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลาดับ และมีอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 15.80 ร้ อยละ 19.76 และ
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ร้ อยละ 18.78 ตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึ ้นของอัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2560 และ 2561 จากปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 มีผลกระทบ
จากการให้ บริ การขนส่ง สินค้ าจากท่าเรื อ ระนองไปยังเมือ งย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ในปี 2558 เนื่ อ งจาก ณ ขณะนัน้ สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคยังไม่ฟืน้ ตัว ประกอบกับมีการแข่งขันทางด้ านราคาเพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทไม่สามารถรักษาระดับ
อัตรากาไรได้ ตามที่กาหนดไว้ โดยในปี 2560 และ ปี 2561 อัตรากาไรขันต้
้ นเพิม่ ขึ ้น เนื่องจากกลุม่ บริษัทมุง่ เน้ นการขยายฐานลูกค้ า
โดยการให้ สว่ นลดแก่ลกู ค้ าที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้ บริ การกับบริ ษัทหรื อมีการใช้ บริ การหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร
เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทได้ นาเสนอคุณ ภาพบริ การแก่ลูกค้ าในส่วนที่ยังมิเคยใช้ บริ การด้ านอื่ น ๆ และมีการเปิ ดบริ ษัทย่อ ยใน
ต่างประเทศเพิม่ ขึ ้นทาให้ สามารถเพิ่มกาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นได้ มากขึ ้น จึงทาให้ อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นเป็ น 19.76 และ
18.78 ในปี 2560 และ 2561ตามลาดับ
รายได้ อื่ นของกลุ่มบริ ษัทเกิดจากดอกเบี ้ยรั บ รายได้ ค่าเช่าสานักงาน (อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน) กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและค่าบริการที่ปรึกษา เป็ นต้ น
บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 8.18 ล้ านบาท และ 7.60 ล้ านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิในปี
2561 เท่ากับ 3.16 ล้ านบาท มีอตั ราขาดทุนสุทธิในปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 0.83 และ 0.77 ตามลาดับ และมีอตั รากาไร
สุทธิเท่ากับร้ อยละ 0.26 ในปี 2561 เนื่องจาก
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีผลขาดทุน 7.60 ล้ านบาท ซึ่งดีขึ ้นจากปี 2559 โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 4.54
ล้ านบาท ส่วนบริ ษัทย่อ ยที่ประเทศสิงคโปร์ บริ ษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขาดทุน 2.39 ล้ านบาท เนื่ องจากการปรั บ
โครงสร้ างฝ่ ายการตลาดของบริษัทฯ ใหม่ และหนี ้สูญระหว่างประเทศซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้ างฝ่ ายการตลาดแล้ วจะทาให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ ้นดังเดิม บริษัทร่วมค้ า บริ ษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 43.84% เป็ นจานวน 9.47 ล้ านบาท เนื่องจากธุรกิจ
การขนส่งปูนมีอตั รากาไรไม่ดีนัก ซึ่งทางบริษัทฯได้ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 ทา
ให้ บริ ษัทร่ วมค้ า SSK กลายเป็ นบริษัทย่อย และบริ ษัทฯมีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ น 75.35% โดยหลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นแล้ ว
บริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุนตามอัตราส่วนการถือหุ้นใหม่ จานวน 5.14 ล้ านบาท เนื่องจากช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่ มต้ น จึงทาให้ SSK ยังขาดทุนอยู่ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซื อ้ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น SSK จานวน 6.84 ล้ านบาท ส่วนบริ ษัทร่วม เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ผลิตและจาหน่าย
น ้ายาล้ างไต ก่อตังในเดื
้
อนสิงหาคมปี 2559 มีผลขาดทุนจากประกอบการปี 2560 จานวน 5.42 ล้ านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุน
ตามสัดส่วนที่ลงทุน 44.44% เป็ นจ านวน 2.41 ล้ านบาท เนื่ องจาก GWM เริ่ มลงทุนและก่อสร้ า งโรงงานแล้ วเสร็ จในช่วงกลางปี
2560 จึงยังคงมีค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้ าง และขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่ง GWM เริ่มผลิต และจาหน่ายน ้ายาล้ างไตปลายเดือน
กรกฎาคม 2560 และมีผลประกอบการดีขึ ้นตามลาดับ ส่วนบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
จากปี 2559 ตามลาดับ
ส่วนในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 3.16 ล้ านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 6.40 ล้ านบาท
ซึ่งดีขึ ้นจากปี 2560 ส่วนบริ ษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบการดีขึ ้นมีรายได้
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และกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากปี 2561 บริ ษัทขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น ประกอบกับได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า
เดิมทาให้ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มาก และในระหว่างปี บริษัทฯ ขยายส่วนงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less than Container
Load ทาให้ มีรายได้ และกาไรในส่ว นงานดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ กาไรสุทธิ 2.93 ล้ านบาท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์
ไลน์ จากัด เดิมชื่อ บริ ษัท เลเจนด์ ชิปปิ ง้ (ไทยแลนด์) จากัด (“LG (TH)”) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 0.81 ล้ าน
บาท ซึ่งดีขึ ้นจากปี ก่อ นมากเนื่ องจากมีรายได้ เพิ่มขึ ้น เนื่ องจากบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ได้ ดีขึ ้น แต่กาไร
ขันต้
้ นลดลง เนื่องจากสายเรื อหลายแห่งมีการควบรวมกันมากในปี นี ้ จึงทาให้ มีการแข่งขันทางด้ านราคาในตลาด ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ มี
การติด ตามความเคลื่ อ นไหวของตลาดอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ท างการตลาดให้ ทัน เวลาเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ผ ล
ประกอบการที่ดีขึ ้นต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จากัด (“SSK”) หลังจากที่บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ วได้
เข้ าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ SSK ทาให้ SSK มีผลประกอบการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยในปี 2561 บริษัท
Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70 ต่อมาใน
เดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษัทฯ จาหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทัง้ จ านวนในราคาทุน เนื่ อ งจากกองทุน
Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็ นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจประสบภาวะล้ มละลาย โดยมีห้ นุ สามัญ
140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสิงคโปร์ รวมเป็ นเงินทังหมด
้
140,000 เหรี ยญสิงคโปร์ ให้ กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ
Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เป็ นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd.
สิ ้นสุดการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริ ษัท Legacy มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องแบกภาระค่าใช้ จ่าย
ค่าดาเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ใ้ นบริษัทฯได้ รวมผลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
จานวน 0.13 ล้ านบาท ในงบการเงินรวม ส่วนบริษัทย่อยที่เปิ ดในปี 2561 ซึ่งประกอบด้ วย NCL International Logistics USA Inc.
(“NCL USA”) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา 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”)ในประเทศอินโดนี เซี ย มีผลประกอบการรวมขาดทุน 2.87 ล้ านบาท เนื่ องจากการขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศ มีคา่ ใช้ จ่ายต่าง ๆ ในช่วงเริ่มก่อตัง้ และขยายงานทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหารที่เพิม่ ขึ ้น ทังนี
้ บ้ ริษัท
ฯ คาดหวังว่าภายหลังจากการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยเต็มกาลังตามเป้าหมายแล้ วจะส่งผลให้ กลุม่ บริษัท มีผลประกอบการที่ดี
ยิ่งขึ ้นตามลาดับ
รายได้ จ ากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ เกิดจากบริ ษัทย่อ ย บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จากัด (“GWM”) ดาเนิน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ายาล้ างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดิมบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์
2561 บริษัทฯได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีผลให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนร้ อยละ 52.80 จึงทา
ให้ บริ ษัท GWM เปลี่ยนจากบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อ ย ในปี 2561 จึงทาให้ รายได้ ในงบการเงินรวม มีรายได้ ของ GWM สาหรับปี
2561 เท่ากับ 84.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.03 ของรายได้ รวม และมีอัตรากาไรขันต้
้ น ร้ อยละ 20.44 และมีผลกาไรสุทธิ
รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็ นจานวน 0.71 ล้ านบาท
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กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 32-40 โดยมีสว่ นประกอบหลักได้ แก่
ลูกหนี ้การค้ า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 60-68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้ แก่
ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ ้นปี 2560 และ ณ สิ ้นปี 2561 เท่ากับ 679.44 ล้ านบาท และ
736.58 ล้ านบาท ตามลาดับ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เกิดจากการรวมสินทรัพย์ของ บริษัท เกรซ
วอเทอร์ เมด เข้ ามาประมาณ 66.35 ล้ านบาท เนื่องจากบ.มีสดั ส่วนการลงทุนใน GWM เพิม่ ขึ ้นเป็ น 52.80% ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม
2561 ซึ่งมีผลให้ GWM เป็ นบริษัทย่อย และสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เปิ ดเพิม่ ในระหว่างปี 2561
บริษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ า กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จานวน 6.30 ล้ านบาท โดยไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และมีลกู หนี ้
การค้ า กิจการอื่น 100.21 ล้ านบาท โดยมีระยะเวลาการให้ เครดิตอยู่ที่ 30 - 90 วัน จากการวิเคราะห์อายุลกู หนี ้ มีระยะเวลาเก็บ
หนี ้เฉลี่ย 52 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดิตเทอม ซึ่งบริษัทฯ มีการตังค่
้ าเผื่อ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ อย่างเพียงพอแล้ ว จานวน 6.34
ล้ านบาท
หนี ้สินของบริ ษัทประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 82-94 ของหนี ้สินรวม โดยมีสว่ นประกอบ
หลักได้ แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินและเจ้ าหนีก้ ารค้ า สาหรับหนีส้ ินไม่หมุ นเวียนคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 6-18 ของหนี ้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้ แก่ หนี ส้ นิ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2561เท่ากับ 413.28 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2559
เป็ นจานวน 15.69 ล้ านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนหนี ้สินระยะยาวและหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินครบกาหนดในระหว่างปี
ณ สิ ้นปี 2560 และ 2561 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 250.57 ล้ านบาท และ 323.30 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสาเหตุ
หลัก ๆ ที่ส่วนของผู้ถือ หุ้นเพิ่มขึ ้นเกิดจาก ทุนชาระและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึน้ จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้น NCL-W2 และ
NCL-W1 ในระหว่างปี รวม 51.24 ล้ านบาท กาไรขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้น 5.25 ล้ านบาท เนื่องจากผลกาไรในระหว่างปี 3.16 ล้ าน
บาท และกาไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 2.32 ล้ านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยเพิม่ ขึ ้น 16.96 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ น ส่วนทุนของ ผู้ถือหุ้นอื่นใน GWM 16.22 ล้ านบาท
กลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันด้ านหนี ้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี ้
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษัทฯได้ ทาสัญ ญาเช่าพืน้ ที่และสัญ ญาบริ การกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตังแต่
้ 1-5 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การรวมตามสัญญา
ภายในประเทศเดือนละ 1.46 ล้ านบาท และ ต่างประเทศเดือนละ 1.59 พันเหรี ยญดอลล่าห์สหรัฐ และ 5 พันเหรี ยญ
สิงคโปร์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการให้ ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค ้าประกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรื อ เป็ นต้ น รวมจานวนเงิน 3.36 ล้ านบาท
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สภำพคล่ องและอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
กระแสเงินสด

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 61

กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี เงินได้

(17.70)

(6.13)

5.51

เงินสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

20.89

28.39

16.97

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(14.72)

(24.49)

2.42

เงินสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

4.34

(44.69)

(20.24)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)สุทธิ

9.77

(41.75)

(2.16)

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจานวน 2.16 ล้ านบาทเป็ นผลมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี ้
1. กระแสเงินสดได้ มาจากกิจ กรรมดาเนินงานจ านวน 16.97 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลัก คือ การปรับกระทบ
ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวม 40.07 ล้ านบาท เงินสดรับจากภาษี เงินได้ 3.23 ล้ านบาท
จ่ายภาษีเงินได้ 8.55 ล้ านบาท เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและหนี ้สินอื่นค้ างชาระเพิม่ ขึ ้น 11.66 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าค้ าง
ชาระเพิม่ ขึ ้น 31.11 ล้ านบาท ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2560 เพิม่ ขึ ้น
2. กระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมลงทุนจานวน 2.42 ล้ านบาท เกิดจากรายการหลักคือ เงินสดที่ได้ รับจากเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยต่าง ๆ เป็ นจานวนเงิน 3.16 ล้ านบาท
3. กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 20.24 ล้ านบาท เกิดจากรายการหลัก คือ การรับเงินค่าหุ้น 43.98
ล้ านบาท การจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 28.12 ล้ านบาท จ่ายเงิน
กู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน 14.79 ล้ านบาท จ่ายหนีส้ ินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน 12.77
ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจ่าย 10.48 ล้ านบาท

แหล่ งที่มำของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ แบ่งออกเป็ น
1. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที่ ยังไม่ได้
ใช้ 50.54 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
2. ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน มีวงเงิน 300 ล้ านบาท และ 1.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ใช้ 140 ล้ านบาท และ 1.35 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัทฯ และเพื่อใช้ ในการลงทุนเพิม่ เติมในการขยายธุรกิจ โดยลักษณะการกู้ยืมจะเป็ น
การออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินตามจานวนเงินที่ต้องการจะใช้ ซึ่งมีเวลาครบกาหนดชาระ 3 เดือนหลังจากวันที่ ออก
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินแล้ ว
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กลุม่ บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวนเงิน 40 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ
10.13 ล้ านบาท

กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมที่สำคัญ
ในการกู้ยืมเงินระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน บริษัทฯไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดารงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ณ สิ ้นปี 2559, 2560 และ 2561 บริ ษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อ งเท่ากับ 0.72 เท่า 0.61 เท่า และ 0.76 เท่าตามลาดับ ซึ่ง
ใกล้ เคียงกันและเพียงพอต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เพิม่ ขึ ้นจากปี 2560 เท่ากับ 0.15 เท่า
เนื่องจากมีสินทรัพย์ หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึ ้นประมาณ 55.96 ล้ านบาท เกิดจากรายได้ ของ
บริษัทย่อยทังในและต่
้
างประเทศที่เพิม่ ขึ ้น และมีรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นจากบริษัทย่อยที่เปิ ดเพิม่ ในระหว่างปี 2561
บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี เ้ ฉลี่ย 44.50 วัน 57.52 วัน และ 59.86 วัน สาหรั บปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ เพิม่ ขึ ้นในปี 2561 เป็ นผลมาจากยอดขายในช่วงปลายปี 2561 มีจานวนมาก ทาให้ ระยะเวลาเก็บ
หนี ้เฉลี่ยเพิ่มขึ ้น ประมาณ 3-16 วัน ทังนี
้ ้ระยะเวลาการเก็บหนีก้ ็ยังอยู่ในแนวนโยบายการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัท ที่บริ ษัท
กาหนดไว้ คือมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
บริษัทมีความสามารถในการจ่ายชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าเฉลี่ย 25 - 29 วัน มีความสามารถในการชาระหนีส้ นิ ต่าง ๆ และชาระ
เงินกู้ยืมภายในเวลาที่กาหนด โดยนาเงินจากการดาเนินงานตามปกติ และบริ ษัทยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่สามารถใช้ ได้ เพิ่มเติม
ทังนี
้ ้บริษัทฯคานึงถึงต้ นทุนในการกู้ยืม และหาแหล่งเงินทุนอื่นโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุน ณ สิ ้นปี 2559, 2560 และ 2561 เท่ากับ 1.43 เท่า 1.71 เท่า และ 1.28 เท่าตามลาดับ สาหรับใน
ปี 2561 มีอตั ราส่วนที่ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากกลุม่ บริษัทหนี ้สินลดลงรวม 15.59 ล้ านบาท เนื่องจากมีภาระหนี ้สินจากสัญญา
เช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินตามกาหนดในระหว่างปี และส่วนทุนเพิ่มขึ ้น 72.74 ล้ านบาท จากการ
เพิม่ ทุนในระหว่างปี 8.54 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 42.70 ล้ านบาท ซึ่งส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนดีขึ ้นในปี 2561
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2559 2560 และ 2561 ติดลบ 3.54% ติดลบ 3.42%และ 1.29% ตามลาดับ เนื่องจาก
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2559 2560 จานวน 8.18 ล้ านบาท และ 7.60 ล้ านบาท ตามลาดับ และและมี
ผลประกอบการเป็ นกาไรในปี 2561 จานวน 3.16 ล้ านบาท
ผลประกอบการปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประมาณ 8.18 ล้ านบาท และ 7.60 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ส่วนปี 2561 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประมาณ 3.16 ล้ านบา ส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินสดต่อการทากาไร(ขาดทุน),
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถในการ
ชาระดอกเบี ้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน ในปี 2561 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 จึงมีผลดีขึ ้น

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
1. รัฐบาลไทย ได้ มีการประกาศแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคม และด้ านโลจิสติกส์ อย่าง
ชัดเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลุมทัง้ การขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางนา้ และทาง
อากาศ ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทังบริ
้ ษัทฯด้ วย
2. การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้ การค้ าขาย และการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศเพิม่ มากขึ ้น
ซึ่งจะเป็ นโอกาสที่ดีที่จะทาให้ บริษัทฯ มีการขยายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาส
ให้ บริ ษัทฯ หาพันธมิตรทางการค้ าง่ายขึ ้น ซึ่งเป็ นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่ต้องการขยายพันธมิตรและ
เครื อข่ายในกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ
หากมีปัจจัยสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ ได้ มีโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ น
หลักและจะพยายามใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะความไม่
แน่นอนในเรื่ องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ การตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้ องกับการกาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริ หารงาน ซึ่งต้ องคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนในระดับประเทศ และ
ภูมิภาค เนื่องจากในปั จจุบนั ทุกประเทศได้ รับผลกระทบทังในด้
้ านบวก และด้ านลบจากการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังกล่าว
3. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็ นหนึ่งในโครงการระดับเมกะ
โปรเจกต์ภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการจะพัฒนาพื ้นที่และโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ภาคตะวันออกของไทยให้ มีความสามารถในการแข่งขันที่สงู ขึ ้นโดยในระยะแรกของโครงการนี ้ จะเริ่มต้ นจากพื ้นที่ในเขต
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมก็เป็ นเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ ว เต็มไปด้ วย
โรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรื อที่มีต้ สู นิ ค้ าผ่านมากที่สดุ เป็ น อันดับที่ 22 ของ
โลก การลงทุนหลัก ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานสาหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้ มี
ความพร้ อมเพื่อรองรับและเอื ้อประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น ซึ่งก็จะมีการ
ร่ วมทุนจากทางภาคเอกชนเข้ ามาด้ วยในบางโครงการ ซึ่ง มีกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้ รับผลประโยชน์จากโครงการ
ดังกล่าว รวมถึงภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทังบริ
้ ษัทฯด้ วย
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

:

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
:
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว :
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
:
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
:
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
เลขำนุกำรบริษัท

:
:
:
:

นักลงทุนสัมพันธ์

:

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL International Logistics Public Company Limited
NCL
0107556000434
บริกำรจัดกำรโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider)
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ธุรกิจได้ แก่กำรให้ บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และ
ให้ บริกำรขนส่งในประเทศ
146,913,184.50 บำท
113,538,030.25 บำท
587,652,738 หุ้น
0.25 บำท
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
02-4737300
02-4737374
www.nclthailand.com
โทรศัพท์ : 02-4737300 ต่อ 300
อีเมล์ : rungarun.b@nclthailand.com
โทรศัพท์ : 02-4737300 ต่อ 300
อีเมล์ : rungarun.b@nclthailand.com

ชื่อและสถำนที่ตัง้ ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริ ษัท

บริ ษัทย่ อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยตรง
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.
140 PAYA LEBAR ROAD #10-08
AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)
บริ ษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม. 10600
บริ ษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม. 10600
บริ ษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด
13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบำงม่วง-บำงคูลดั ตำบลบำงม่วง อำเภอบำง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บริ ษัทร่ วม
บริ ษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด
3656/66-68 ชัน้ 20 อำคำรกรี นทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่ อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.
NCL International Logistics USA Inc.
2438 SAN GABRIEL BLVED STE A, ROSEMEAD, CA
91770
Qingdao National Container Line Co., Ltd.
Room No.2118, Floor 21, No.9 Fu zhou nan Road, Shinan
District 266000
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.
Room 1203, 12th Floor, 50th Dalai Street, Haishu District,
Ningbo City, Zhejiang Province 315000
LG Container Line Pte. Ltd.
140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @PAYA LEBAR
SINGAPORE (409015)
NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.
96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi
Minh City, Vietnam
PT. NCL Inter Logistik Indonesia
Pan’s Building JL. Raya Sultan Agung No.425 Rt 006 Rw
007, kelurahan medan Satria, kecamatan kota bekasi

ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแล้ ว

สัดส่ วน
กำรถือ
หุ้น (%)

ให้ บริ กำรจัดกำรระบบ
โลจิสติกส์

1,574,635
เหรี ยญดอลล่ำร์
สิงคโปร์
10 ล้ ำนบำท

1,574,635
เหรี ยญดอลล่ำร์
สิงคโปร์
10 ล้ ำนบำท

100

168.74 ล้ ำนบำท

168.74 ล้ ำนบำท

75.35

ผลิตนำ้ ยำล้ ำงไตและ
จำหน่ำยอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้ อง

40 ล้ ำนบำท

40 ล้ ำนบำท

52.80

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
ทำงทะเล

10 ล้ ำนบำท

10 ล้ ำนบำท

51

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
ทำงทะเล
ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำใน
ประเทศ

FREIGHT
FORWARDING

60

1300,000
1300,000
เหรี ยญดอลล่ำร์ เหรี ยญดอลล่ำร์
สหรัฐ
สหรัฐ
5,000,000 หยวน 5,000,000 หยวน

100

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ

5,000,000 หยวน 5,000,000 หยวน

100

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ

10,000
เหรี ยญดอลล่ำร์
สิงคโปร์
100,000 USD

10,000
เหรี ยญดอลล่ำร์
สิงคโปร์
100,000 USD

100

60,000 USD

60,000 USD

60

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ

ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ

100

100

บุคคลอ้ ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษำกฎหมำย

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสำร : 0 2009-9991
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-9090
โทรสำร: 0-2264-0789 – 90
สำนักงำนกฎหมำยธนทรัพย์
143/2 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบำงกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-4343132
โทรสำร : 02-4343133

