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เรียผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุท่ำน

ในรอบปี 2562 ท่ีผำ่นมำ นบัวำ่เป็นปีมีควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก ประเทศไทยไดเ้ผชิญกับควำมเส่ียง
จำกทัง้ปัจจยัภำยในประเทศและภำยนอกประเทศเป็นอย่ำงมำก เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกใน ปี 2562 ท่ีไดร้บัผลกระทบจำก
สงครำมทำงกำรคำ้ระหวำ่งสหรฐัอเมรกิำและประเทศคูค่ำ้หลกั ๆ โดยเฉพำะจีน และปัญหำกำรขำดเถียรภำพทำงกำรเมืองของ
หลำยประเทศในยโุรป  รวมไปถึงกลุม่ประเทศท่ีส่งออกน ำ้มนั (OPEC) ท ำใหเ้ศรษฐกิจโลกขยำยตวัในอัตรำชะลอลง และส่งผล
กระทบตอ่ภำคเศรษฐกิจท่ีแทจ้รงิมำกขึน้เร่ือย ๆ ในสว่นของประเทศไทยก็มีควำมผนัผวนไม่แพก้ัน โดยกำรเลือกตัง้ในช่วงเดือน
มีนำคมท่ีผ่ำนมำ และกำรจัดตัง้รฐับำล รวมไปถึงควำมคำดหวังในกำรบริหำรประเทศ ภำยใตภ้ำวะเศรษฐกิจโลกท่ีดูผนัผวน
และเปรำะบำงเช่นนี ้ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 เศรษฐกิจขยำยตวัเพียง 2.6% ซึ่งชะลอตวัลงตำมมลูค่ำกำรส่งออกท่ีหดตวัและ
กำรชะลอตวัลงของนักลงทุนในภำคเอกชนช่วงไตรมำส 2 ของปี และหลงัจำกท่ีรอลุน้ตวัเลข GDP กันมำนำน ส ำนักงำนสภำ
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) ไดอ้อกมำประกำศภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 อยู่ท่ี 2.4% ได้
บง่บอกถึงกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย วำ่เป็นตวัเลขกำรเติบโตท่ีต  ่ำท่ีสดุนับตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มำ ซึ่งไดร้บั
ผลกระทบมำจำกหลำยส่วนดว้ยกัน รวมถึงภำคกำรส่งออกดว้ย ท่ีหดตัวลดลงถึง 3.2% ปัจจัยหลักกมำจำกทัง้ค่ำเงินบำทท่ี
แข็งตัว และภำพรวมเศรษฐกิจโลกท่ีท่ีค่อนขำ้งบีบรัด โดยปัจจุบนัค่ำเงินบำทเริ่มกลบัมำอ่อนค่ำบำ้ง โดยกำรฟ้ืนตวัของกำร
สง่ออกท่ีมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ท่ีเห็นไดช้ดั

ปัจจยัหลกัท่ีจะท ำให ้บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกัด (มหำชน) เติบโตยั่งยืนท่ำมกลำงควำม
เปล่ียนแปลงและควำมผนัผวนรอบดำ้น คือกำรปรบัตวัและกำรพฒันำสิง่ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งไม่เพียงแต่กำ้วตำม แต่ตอ้งกำ้วน ำใน
กำรเปล่ียนแปลงในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ได ้ทำงบริษัทฯ ไดพ้ยำยำมผลกัดนัและกระตุน้คนในองคก์รใหส้ร้ำงสรรคแ์นวคิด
ไอเดียใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนอยู่เสมอ โดยน ำเทคโนโลยี ไอที และนวัตกรรมต่ำง ๆ เขำ้มำช่วยเสริมสรำ้งในกำรท ำงำน ให้มี
ประสทิธิภำพและมีประสทิธิผลมำกขึน้ กำรพฒันำตอ่ยอดในกำรท ำงำนเพ่ือช่วยยกระดบักำรท ำงำนใหมี้มำตรฐำน กำรพฒันำ
บคุลำกร และกำรพฒันำคณุภำพกำรใหบ้รกิำร ท่ีรวดเรว็ขึน้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ลกูคำ้และบรษัิทคูค่ำ้ตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯ 

ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีมีควำมมุ่งมั่นในกำรพฒันำองคก์ร ร่วมกัน 
ไดมี้มุง่มั่นในกำรพฒันำธรุกิจ และด ำเนินกำรตำมกลยทุธข์องบรษัิทฯ และรกัษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรพฒันำองคก์รดำ้น
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มีศักยภำพ เพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้มีกระบวนกำรบริกำรและ กำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ กำรสง่เสรมิพนกังำนใหมี้กำรคดิคน้นวตักรรมและมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงขององคก์ร เพ่ือ
รองรับกำรกำรขยำยและกำรเติบโตของบริษัทฯ และระบบเศรษฐกิจในอนำคต รวมถึงยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจตำม
แนวนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรบริหำรงำนภำยใตห้ลักบรรษัทภิบำล โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และ
ประกอบธรุกิจอย่ำงมีควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม และร่วมกันต่อตำ้นธุรกิจคอรปัชั่นมำโดยตลอด โดยมีกำรทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เป็นประจ ำทกุปี  

ทัง้นีใ้นนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร พนักงำน และบริษัทในเครือ ขอขอบคณุในควำมไวว้ำงใจและควำม
เช่ือมั่นจำกท่ำนผูถื้อหุน้ นักลงทุน สถำบนัทำงกำรเงิน พนัธมิตรทำงธุรกิจ ลกูคำ้ หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ งภำครฐัและภำคเอกชน 
และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ำย ท่ีไดใ้หก้ำรสนบัสนนุบรษัิทฯ เป็นอย่ำงดีเสมอมำ ขอขอบคณุผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกท่ำน ท่ีไดร้่วม
แรงรว่มใจช่วยด ำเนินกิจกำรธรุกิจดว้ยควำมมุง่มั่น เคียงบำ่เคียงไหล่กันมำตลอด ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จมำอย่ำง
ตอ่เน่ืองจนถึงทกุวนันี ้บรษัิทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ขอใหค้วำมมั่นใจว่ำจะด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 
และบรหิำรงำนในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล ดว้ยบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมช ำนำญ และใหบ้ริกำร
ลกูคำ้ดว้ยควำมจรงิใจ เพ่ือ บรษัิทฯ จะพฒันำเตบิโตอย่ำงตอ่เน่ืองไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตอ่ไป



รู้จัก NCL

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส์ จ  ำกดั(มหำชน) (“บรษัิทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรระบบ      
โลจิสตกิส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตัง้ขึน้โดยคณุกิตต ิพวัถำวรสกลุ เพ่ือประกอบธรุกิจใหบ้รกิำร
จดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ โดยประกอบดว้ยบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส์ จ  ำกดั(มหำชน) (“บรษัิทฯ”) (เดมิ
ช่ือ “บรษิัท รีจินอล เฟิสท์ จบูล่ีิ จ  ำกดั”), บรษัิท วี พี อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส(์ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) และบรษัิท ยู
นิทรำนส์ โกลบอล จ ำกดั (“UNI”) ปัจจบุนัไดปิ้ดบรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

บรษัิทฯ เริม่ตน้ใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งด  ำเนินกำรภำยใตบ้รษัิท วี พี อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสตกิส(์ประเทศไทย) จ ำกดั (“VP”) โดยเริม่จำกกำรเป็น  ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแบบไม่เต็มตูค้อนเทน
เนอร ์(LCL) ในเสน้ทำงประเทศไทย-ทวีปสหรฐัอเมรกิำ และขยำยสูเ่สน้ทำงในทวีปเอเชียและยโุรปในปี 2539 และปี 2543

ตำมล ำดบั 

เพ่ือเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรภำยในกลุ่มบรษัิทและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจจะเกิดขึน้ใน
อนำคต ในปี 2552 VP จึงไดเ้ริม่หยดุกำรประกอบธรุกิจ และในปี 2554 พนกังำนซึ่งเป็นผูก้่อตัง้ UNI ไดข้ำยหุน้ UNI ใหแ้ก่
คณุกิตต ิพวัถำวรสกลุ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ ซึ่งตอ่มำคณุกิตต ิพวัถำวรสกลุ ไดมี้กำรขำยหุน้ UNI ใหแ้ก่
บคุคลภำยนอกทัง้หมด แต ่UNI ยงัคงใชส้ถำนท่ีประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับรษัิทฯ และยงัตอ้งพึง่พำบรษัิทฯ ในดำ้น
เอกสำรตำ่ง ๆ รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในปัจจบุนั  VP และ UNI จดทะเบียนยกเลกิบรษัิท
เรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ท่ียงัคงประกอบธรุกิจอยู่ในปัจจบุนัจึงมีเพียงบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส์ จ  ำกดั 
เพียงแห่งเดียว

นบัตัง้แตเ่ริม่ประกอบธรุกิจ บรษัิทฯ มีกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เน่ืองและสำมำรถใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศได้
ทัง้แบบไมเ่ตม็ตูค้อนเทนเนอร ์ (LCL) และแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ใหบ้รกิำรดำ้นพธีิกำรศลุกำกรและเป็นตวัแทน
ในกำรออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ นอกจำกกำรเตบิโตอย่ำงตอ่เน่ืองในธรุกิจรบัจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแลว้ ในช่วงปี 2554
บรษัิทฯ ยงัไดมี้กำรลงทนุในธรุกิจขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกเพ่ือสรำ้งควำมตอ่เน่ืองในกำรใหบ้รกิำรแก่
ลกูคำ้โดยเริม่ตน้ท่ีเสน้ทำงในภำคใต ้และขยำยไปในเสน้ทำงภำคตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร 

ตอ่มำไดมี้กำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษัิท(มหำชน) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจบุนับรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดด้  ำเนินกิจกำรดว้ย
ควำมมั่นคงมำกวำ่ 20 ปี มีทนุจดทะเบียน 146.91 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 587.65 ลำ้นหุน้ เป็นทนุจดทะเบียนท่ีช ำระ
แลว้ 113.53 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั(มหำชน) บรษัิทย่อย และบรษัิทรว่ม (“กลุ่มบรษัิท”) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำร
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และจัดจ ำหน่ำยครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทยส์ ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ให้บริการจัดการระบบโลจิสตกิส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งไดแ้ก่ กำรวำงแผน กำรจดักำร รวมถงึกำรเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่
ลกูคำ้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกระบวนกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ของลกูคำ้จำกตน้ทำงจะไปสู่จดุหมำยปลำยทำงดว้ยระยะเวลำที่สัน้ ที่สุดและดว้ยตน้ทุนที่ต  ่ำ
ที่สดุ 

กำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษัิทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่ม
กำรใหบ้รกิำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ กำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรใหเ้กิดกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้จำกจดุขนถ่ำยสินคำ้เพื่อส่งออกจำก
ประเทศไทยไปสู่ยงัจดุหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเสน้ทำงกำรคำ้หลักทั่วโลก และกำรเป็นผู้บริหำร
จดักำรกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้จำกประเทศต่ำง ๆ มำสู่จดุขนถ่ำยสินคำ้เขำ้ประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งทัง้ทำงทะเลและ
ทำงอำกำศ โดยกลุ่มบรษัิทเป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหำระวำ งเรือหรือเครื่องบิน
รวมทัง้ตูค้อนเทนเนอรจ์ำกผูป้ระกอบกำรขนส่ง อนัไดแ้ก่ บรษัิทเรือหรือสำยกำรบินเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทยังไดม้ีกำร
ประสำนงำนกบัพนัธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถใหบ้รกิำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้จำกท่ำเรือหรือสนำมบินในต่ำงประเทศไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงที่อยู่ภำยในประเทศต่ำง ๆ  นัน้ไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวนับเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษัิท โดยปี 2561 และ ปี 
2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศเท่ำกับ 991.61 ลำ้นบำท และ 1,050.01 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สดัส่วนประมำณรอ้ยละ 81.26 และรอ้ยละ 80.23 ของรำยไดร้วมในแต่ละปี ตำมล ำดบั

กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศของกลุ่มบรษัิทสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรขนส่งไดด้งันี ้
กำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล : ปัจจบุนักลุ่มบรษัิทมีกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งทำงทะเลครอบคลมุทัง้ 5 ทวีป ไดแ้ก่  ยุโรป, 
อเมรกิำ, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟรกิำ ซึ่งครอบคลมุท่ำเรอืหลกัของเขตกำรคำ้ส ำคญัในกลุ่มประเทศต่ำง ๆ  ไดอ้ย่ำงครบถว้นรวมกว่ำ 
180 แห่ง ส ำหรบักำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ

กำรขนส่งแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมำะส ำหรบัลกูคำ้ที่มีปรมิำณสินคำ้ที่มำกพอที่จะเช่ำตูค้อนเทนเนอร์
ทัง้ตู ้เพื่อบรรจสิุนคำ้ของลกูคำ้นัน้ ๆ  เพียงรำยเดียวโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งไปรว่มแบ่งใชตู้ค้อนเทนเนอรก์บัลกูคำ้รำยอื่น ๆ  โดยบรษัิทจะ
ใหบ้รกิำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรข์นำดต่ำง ๆ  ที่เหมำะสม, จดัหำสำยเรอืตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดที่ลกูคำ้ตอ้งกำร, จดักำรดำ้น
เอกสำรพิธีกำรศลุกำกร รวมถงึเป็นตวัแทนในกำรออกสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ 

กำรขนส่งแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมำะส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ที่มีสินคำ้ไม่มำกพอทีจ่ะเช่ำตูค้อน
เทนเนอรเ์พื่อบรรจสิุนคำ้ของตนเองเพียงรำยเดียวได ้โดยกลุ่มบรษัิทจะใหบ้รกิำรรบัสินคำ้จำกลกูคำ้แต่ละรำยมำรวมกนัและจดัสรรพืน้ที่
ในกำรบรรจเุขำ้ตูค้อนเทนเนอรท์ี่จองไว ้ซึ่งกลุ่มบรษัิทจะค ำนวณพืน้ที่และจดัวำงสินคำ้ใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะของสินคำ้และขอ้ก ำหนด
ของลกูคำ้แต่ละรำย เพื่อใหสิ้นคำ้ของลกูคำ้แต่ละรำยที่มีควำมแตกต่ำงกนัสำมำรถบรรจลุงตูค้อนเทนเนอรเ์ดียวกนัไดอ้ย่ำงปลอดภยั, ส่ง
ไดต้ำมก ำหนด และอยู่ภำยใตต้น้ทนุที่ดีที่สดุส ำหรบัลกูคำ้แต่ละรำย ทัง้นี ้เน่ืองจำกลกูคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกำรที่อยู่ใน
ธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งสินคำ้เช่นเดียวกบักลุ่มบรษัิท จงึสำมำรถด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรพิธีกำรศลุกำกรได้เอง

กำรใหบ้รกิำรจดัหำตูค้อนเทนเนอรข์นส่งสินคำ้ (Shipper Owned Container : SOC) โดยทำงกลุ่มบรษัิทจะใหบ้รกิำรจดัหำตูค้อนเทน
เนอรเ์ปล่ำใหก้บัลกูคำ้ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรบรรจสิุนคำ้ของตนเองโดยไม่ตอ้งรอตูค้อนเทนเนอรจ์ำกสำยเรอื และในบำงสำยเรอืที่ไม่มีตู้
คอนเทนเนอรไ์วบ้รกิำรลกูคำ้ กลุ่มบรษัิทจะเขำ้ไปจดัหำตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ทน เพื่อใหล้กูคำ้ไดใ้ชบ้รกิำรตูค้อนเทนเนอรใ์นกำรบรรจุ
สินคำ้ 

กำรใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรข์นส่งสินคำ้ โดยทำงกลุ่มบรษัิทจะซือ้ และเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อใหล้กูค้ำที่เป็นผูป้ระกอบกำร
ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งเช่นเดียวกบักลุ่มบรษัิทเช่ำต่อ 
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กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศที่รวดเร็ว ใชร้ะยะเวลำในกำรเคล่ือนยำ้ยสินค้ำไปสู่
จดุหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีตน้ทุนที่สูงกว่ำจึงเหมำะส ำหรบักำรขนส่งสินคำ้ที่มีอำยุ ในกำรเก็บรกัษำสัน้หรือ
ตอ้งกำรรกัษำอณุหภมูิ เช่น ผกัสดและผลไม ้รวมทัง้สินคำ้ที่ตอ้งกำรควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งซึ่งมีน ำ้หนักและปริมำณไม่มำกนัก เช่น 
เอกสำรและส่ิงตีพิมพต์่ำง ๆ ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรบรกิำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศนี ้กลุ่ มบริษัทจะใหบ้ริกำร
จดัหำสำยกำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก ำหนดที่ลูกคำ้ตอ้งกำร, จัดกำรดำ้นเอกสำรพิธีกำรศุลกำกร รวมถึงเป็นตัวแทนในกำรออก
สินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ ปัจจบุนักลุ่มบรษัิทสำมำรถใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งทำงอำกำศรวมแลว้กว่ำ 180 ประเทศเช่นเดียวกัน ทัง้นีต้ัง้แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2562 บรษัิทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนของสำยกำรบิน Israel airline จงึท  ำใหม้ีรำยไดจ้ำกกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ทำงอำกำศเพิ่มขึน้
บรกิำรอื่น ๆ : บรษัิทฯ มีกำรใหบ้รกิำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกำรเป็นตวัแทนในกำรออกสินคำ้ใหแ้ก่
ลกูคำ้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตอ้งอำศยัผูท้ี่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อให้
ลกูคำ้สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละประเทศไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืส่งสินคำ้ไปยังจุดหมำยปลำยทำง
ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ 

.

ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีส ำนักงำนที่ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ที่ส  ำนักงำนใหญ่ของบรษัิทฯ ในกรุงเทพ และ
ส ำนักงำนสำขำที่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 

1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บรษัิทฯ เริ่มใหบ้รกิำรขนส่งสินคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำกและหำงลำกในปี 2554 เพื่อเป็น
กำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ที่ใชบ้รกิำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศกบับริษัทฯ อยู่แลว้ และยังเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจ
โดยอำศยัควำมช ำนำญในดำ้นกำรบริกำรจัดกำรระบบขนส่งของบริษัทฯ  เพื่อใหบ้ริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ที่ตอ้งกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ใน
ประเทศทำงถนนดว้ยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำกอีกดว้ย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัวลำกจ ำนวน 65 คัน และมีหำงรถ
ส ำหรบัต่อกบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขนสินคำ้จ  ำนวน 98 หำง โดยหำงลำกของบรษัิทมีทัง้แบบกำ้งปลำซึ่งออกแบบมำส ำหรบัใชว้ำงตูค้อน
เทนเนอร ์และแบบพืน้เรยีบที่สำมำรถใชว้ำงตูค้อนเทนเนอรห์รอืวำงสินคำ้โดยตรงบนหำงลำก  กำรใหบ้รกิำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ในประเทศ
ของบรษัิทฯ นีม้ีเสน้ทำงใหบ้รกิำรจำกโรงงำนผูผ้ลิตสินคำ้ไปยงัจดุขนถ่ำยสินคำ้เพื่อเตรยีมส่งออกจำกประเทศ และจำกจดุขนถ่ำยสินคำ้
ในกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำสู่โรงงำนหรือจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศ รวมถึงกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้จำกต้นทำงไปยั ง
จดุหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร โดยบรษัิทมีจดุใหบ้รกิำรรบัขนส่งสินคำ้ในประเทศ ดงันี ้

จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 
จุดบริการสุราษฎรธ์านี : ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี มีกำรใหบ้รกิำรกำรขนส่งทัง้ระยะทำงใกลแ้ละระยะทำงไกล โดย
กำรขนส่งระยะทำงใกลจ้ะใชเ้วลำในกำรขนส่งไม่เกิน 1 วนั ไดแ้ก่ กำรรบัสินคำ้จำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎรธ์ำนีเพื่อน ำไปส่งยงัท่ำเทียบเรือ
หรอืสถำนีรถไฟในเขตจงัหวดัเดียวกนั หรอืน ำไปส่งที่ท่ำเรอืในเขตภำคใต ้เช่น ท่ำเรอืภเูก็ต ส ำหรบักำรขนส่งระยะทำงไกลจะใชเ้วลำใน
กำรขนส่งเกินกว่ำ 1 วนั ไดแ้ก่ กำรขนส่งสินคำ้จำกโรงงำนใน จ.สรุำษฎรธ์ำนีไปยงักรุงเทพฯ หรอืจงัหวัดอื่น ๆ และรบัสินคำ้จำกจังหวัด
ปลำยทำงหรอืบรเิวณใกลเ้คียงกลบัมำส่งยงัจงัหวดัในเขตภำคใต้
จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยู่ที่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันมีกำรใหบ้ริกำรขนส่งทั้งแบบระยะทำงใกล ้ไดแ้ก่ กำรน ำตูค้อนเทน
เนอรเ์ปล่ำไปรบัสินคำ้ที่โรงงำนในเขตแหลมฉบงั และน ำสินคำ้จำกโรงงำนมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดย
กำรน ำตูค้อนเทนเนอร์เปล่ำไปรับสินคำ้ในจังหวัดแถบภำคกลำงและภำคตะวันออกแล้วน ำสินคำ้กลับมำส่งที่ท่ำเรือแหลมฉบั ง และท่ำเรือ
คลองเตย
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 ตวัอย่ำงภำพกำรขนส่งระหวำ่งประเทศและกำรจดัตูค้อนเทนเนอร์ ตวัอย่ำงหนำ้จอระบบ Log Freight



กำรขนส่งในประเทศของกลุ่มบรษัิทฯ นอกจำกจะมีกำรขนส่งโดยรถหวัลำกและหำงพ่วงแลว้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มลงทุนในกิจกำร
ขนส่งโดยรถกระบะพกิอปั เพื่อใชร้บัขนส่งกระจำยสินคำ้ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรแก่กลุ่มลูกคำ้ที่ตอ้งกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ใน
ประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำรบรกิำรจดักำรระบบกำรขนส่งสินคำ้ ของบริษัท ฯ และสำมำรถสนับสนุนกำร
ขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนส่งสินคำ้ของบรษัิทฯใหเ้ติบโตได ้โดย ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนส่งทัง้ระยะใกลแ้ละระยะไกล
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ตวัอย่ำงภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงลำก ตวัอย่ำงหนำ้จอ GPS

ตวัอย่ำงภำพรถกระบะพกิอปั

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจสิตกิสข์อง NCL

 



2. ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตดว้ยเคร่ืองไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภัณฑท์างการแพทยส์ าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม

กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และและจดัจ ำหน่ำยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์ ำหรบัใชใ้นหน่วยไต
เทียม ของกลุ่มบรษัิทฯ อยู่ภำยในกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ  ำกดั (“GWM”) ซึ่งจดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559 โดยบริษัท ฯ 
ลงทนุใน GWM สดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ซึ่งมีสถำนะเป็นบรษัิทรว่ม ต่อมำเมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2561 บรษัิทฯ ไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจำกผูถ้ือหุน้รำยหนึ่ง
ท  ำใหบ้ริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 52.80 โดยมีผลท ำให ้GWM เปล่ียนจำกบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันดังกล่ำว ผลกำร
ด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2561 ถงึ 31 ธันวำคม 2561 และปี 2562 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตซึ่งรวมในงบกำรเงิน
รวมของบรษัิท เท่ำกบั 84.66 ลำ้นบำท และ 117.69 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 6.94 และรอ้ยละ 8.99 ของรำยไดร้วมแต่ละปี

กำรฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นกำรบ ำบดัทดแทนไตที่ไดร้บัควำมนิยมสงูสดุในประเทศไทย ขอ้มลูกำรลงทะเบียน
บ ำบดัทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ำ มีผูป่้วยที่รบักำรฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมำณ 30,835 รำย หรือคิดเป็น 482.6 รำยต่อล้ำนประชำกร และมีจ  ำนวนผู้ป่วยเพิ่ม ขึน้แต่ละปี 
(incidence case) ประมำณ 6,244 รำย หรอื 97.73 รำยต่อลำ้นประชำกร เน่ืองจำกผูป่้วยโรคไตมีจ  ำนวนเพิ่มมำกขึน้ทุกปี กำรขยำยตัวของศูนยไ์ต
เทียมจึงเพิ่มขึน้ดว้ย ท  ำให้มีควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้ยำส ำหรบัฟอกเลือดมำกขึน้ ทำงบริษัทเล็งเห็นถึงควำมตอ้งกำรกำรใชน้ ำ้ยำฟอกเลือดและกำร
ขยำยตวัของศนูยไ์ตเทียมที่เพิ่มขึน้ จงึลงทนุรว่มกบัผูท้ี่เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณย์ำวนำนกว่ำ 20 ปี ในดำ้นเทคนิคของเครื่องไตเทียม กำรผลิต
น ำ้ยำฟอกเลือด และระบบน ำ้บริสุทธ์ิที่ใชใ้นหน่วยไตเทียมและโรงงำนผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม เพื่อเปิดกิจกำรโรงงำนผลิตน ำ้ยำ
ส ำหรบัผูป่้วยที่ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม และไดน้ ำเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นระบบอัตโนมัติในกำรผลิตและใชร้ ะบบ Programmable Logic 
Controller (PLC) มำใชค้วบคมุขบวนกำรผลิตทัง้หมดเพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยคุณภำพของ
บรษัิท โดยมีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยคือ โรงพยำบำลภำครฐัและเอกชน รวมถึงศูนยไ์ตเทียมเอกชนทั่วไป  โรงงำนตัง้อยู่ที่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบำง
ม่วง-บำงคลูดั ต  ำบลบำงม่วง อ  ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 ซึ่งไดร้บัมำตรฐำนโรงงำนอตุสำหกรรม, มำตรฐำนกำรผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดดว้ย
เครื่องไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มำตรฐำนกำรผลิตเครื่องมือแพทยต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องมือแพทยข์อง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทัง้นีบ้ริษัท มีปริมำณกำรผลิต
ปกติอยู่ที่ประมำณ 100,000 แกลลอนต่อเดือน 
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โครงสร้างการถอืหุน้
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ดงันี ้

* NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้ำท  ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (Business cooperation 
agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเข้ำควบคุมกำร
ด ำเนินธุรกิจและบรหิำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษัทดังกล่ำว บริษัทดังกล่ำวตกลงที่จะ
แบ่งก ำไรใหก้ับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของก ำไรสุทธิส ำหรบัปี และ
หำกบรษัิทฯมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรบัผลขำดทุน
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนรอ้ยละ 60
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บริษัทฯ ก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรเป็นผู้น  ำในด้ำนกำร
ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มำตรฐำนสำกล 
โดยจะเป็นทำงเลือกแรกและทำงเลือกท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูคำ้
และคู่คำ้ของบรษิัท

พนัธกิจของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นโลจิ
สติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบุคลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมช ำนำญและ
ให้บริกำรแก่ลูกคำ้ด้วยควำมจริงใจ พรอ้มทัง้สรำ้งเครือข่ำย
พัน ธมิ ต รท ำงก ำรค้ำและส ำ นัก ง ำนต่ ำ งป ระ เ ทศ ท่ี มี
ประสทิธิภำพ



โครงสร้างการบริหารองคก์ร
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ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้ 154 คน 

พนกังำน

ผูบ้รหิำร

ผูจ้ดักำร / หวัหนำ้



นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยนื

NCL มีควำมมุ่งมั่ นในกำรพัฒนำบริษัท ให้เ ป็นผู้น  ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติก ส์แบบครบวงจร 
มำตรฐำนสำกล โดยจะเป็นทำงเลือกแรกและทำงเลือกท่ีดีท่ีสดุใหแ้ก่ลกูคำ้และคู่คำ้ของบริษัท เนน้กำรท ำงำนอย่ำงมีคณุภำพ
และประสทิธิภำพ  ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีน ำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดว้ยกำรมุ่งเนน้ในดำ้น 
เศรษฐกิจ ดำ้นสงัคม และ สิง่แวดลอ้ม โดยอยู่ภำยใตห้ลกัปฏิบตัสิำกล ซึ่งไดก้  ำหนดแนวทำงไวด้งันี ้

1. กำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบุคลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมช ำนำญและใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ดว้ย
ควำมจรงิใจ พรอ้มทัง้สรำ้งเครือขำ่ยพนัธมติรทำงกำรคำ้และส ำนกังำนต่ำงประเทศท่ีมีประสทิธิภำพ

2. ด  ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตย ์เป็นธรรม ยึดมั่นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทำงกำรคำ้ เสริมสรำ้งควำมชัดเจน
โปร่งใสในกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน ์และกำรใชอ้  ำ นำจ
ในทำงมชิอบ เพ่ือสรำ้งประโยชนส์งูสดุท่ีเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย

3. ส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค ำนึงถึงศักดิศ์รีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค ของ
บุคคลท่ีไดร้ับกำรคุม้ครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึ งกำรมให้
ควำมเคำรพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น ท่ีบรษัิทฯ หรือบรษัิทในเครือตัง้อยู่ 

4. มุ่งเน้นกำรปรับปรุง พัฒนำ กระบวนกำรท ำงำนและกำรใหบ้ริกำร ตลอดห่วงโซ่คณุค่ำตำมหลกักำรบริหำรคณุภำพทั่วทั้ง
องคก์ร เพ่ือสรำ้งทศันคตดิำ้นคณุภำพแก่บคุลำกรในองคก์ร สง่ผลตอ่กำรสรำ้งคณุค่ำเพ่ือใหแ้ก่ลกูคำ้และสรำ้งกำรเจริญเติบโต
ในระยะยำว

5. สง่เสรมิใหมี้กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรลดและควบคมุผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นผล
มำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และ บรษัิทในเครือ รวมถึงคูค่ำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

6. ห่วงใยและใหค้วำมส ำคญัตอ่ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ ผูม้ำ
ตดิตอ่ เพ่ือปอ้งกนักำรสญูเสียชีวติ และทรพัยส์นิ ตลอดจนกำรบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน

7. บริหำรจัดกำรบุคลำกรดว้ยควำมเป็นธรรม ให้ควำมส ำคัญในกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นแรงงำน และส่งเสริมใหเ้กิ ด
ควำมสขุในกำรท ำงำน อนัจะน ำไปสูก่ำรขบัเคล่ือนองคก์รไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 

8. ส่งเสริมกำรสรำ้งสรรคน์วัตกรรมดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผล
รวมถึงกำรสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่องคก์ร และ ผูมี้สว่นไดเ้สีย

9. มุง่มนัในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครบถว้น และ รอบดำ้น เพ่ือป้องกันควำมสญูเสียและผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ได ้
เพ่ือน ำไปสูค่วำมยั่งยืนในอนำคต 

10. เห็นควำมส ำคญัของทีมงำน พนักงำน และผูบ้ริหำร ทุกคนในองคก์ร และสนับสนุนสรำ้งควำมสมคัรสมำนสำมคัคี สรำ้ง
ควำมเป็นปึกแผน่ รวมใจ ซึ่งก่อใหเ้กิดพลงัในกำรขยัเคล่ือนองคก์รไปขำ้งหนำ้
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Sustainability Value Proposition
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ผู้มีส่วนไดเ้สยี
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ผู้มีส่วนไดเ้สีย
- ลูกค้า 
(ภาครัฐ, ภาคเอกชน)
- คู่แข่งทางการค้า
-ตัวแทนจ าหน่าย 
(Agent)
- เจ้าหนีท้างการค้า

- พนกังำน , ลกูจำ้ง
-ลกูคำ้ 
(ภำครฐั, ภำคเอกชน)
- คู่คำ้
- คู่แข่งทำงกำรคำ้ 

- พนกังำน , ลกูจำ้ง
- คณะกรรมกำรบรษิัท
- ลกูคำ้, ตวัแทนกำรขำย,
คู่คำ้ , ผูถื้อหุน้ , นกัลงทนุ, 
สถำบนักำรเงิน, ชุมชน, 
สงัคม
- คู่แข่งทำงกำรคำ้
- กลต,ตลท, หนว่ยงำน
รำชกำร

- พนกังำน , ลกูจำ้ง
- ผูร้บัจำ้งขนสง่
- ผูถื้อหุน้, นกัลงทนุ
- ธนำคำร
- คู่คำ้ (สำยกำรเดินเรือ, 
สำยกำรบนิ, รถขนสง่ทำง
บก)
- ชุมชน, สงัคม
- หนว่ยงำนรำชกำร

- หนว่ยงำนภำครฐั 
(ศุลกำกร) ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ

- ลกูคำ้ 
- ผูใ้ชส้นิคำ้ 
- ชุมชน , สงัคม

ประเดน็ผลกระทบ
- การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม
- การทุจริตคอรรั์ปชัน
- การรักษาความลับของ
ลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อ
สนิค้าและบริการ
- การปฏบัิตทิีเ่ป็นธรรม

- สทิธิมนษุยชน
- กำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม
- กำรรว่มพฒันำคู่คำ้ 
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั
- สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ ค ว ำ ม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน

- สทิธิมนษุยชน 
- กำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน
- สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ ค ว ำ ม
ปลอดภยั
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั
- กำรเปิดเผยขอ้มูล 
- กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
- กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
- กำรบรหิำรควำมเส่ียง
- สงัคม และ ชุมชน

- สทิธิมนษุยชน
- สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ ค ว ำ ม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน
- กำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั
- กำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม
- กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
- สงัคม และชุมชน
- มลภำวะ 
- กำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ

- ควำมรบัผดิชอบต่อสนิค้ำ
และบรกิำร
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั
- กำรรักษำควำมลับของ
ลกูคำ้
- กำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม

- สทิธิมนษุยชน
- ควำมรบัผดิชอบต่อสนิค้ำ
และบรกิำร
- กำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม



บรษัิทตระหนักถงึควำมส ำคญัแกก่ำรก ำกบัดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เช่น ผูถ้ือหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่ง คู่คำ้ พนักงำน หรอืเจำ้หนีต้่ำง ๆ  เป็นตน้ 
รวมทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บรษัิทจงึไดก้  ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่มีกบับรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสิทธิดงักล่ำวไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและ
เท่ำเทียมกัน จึงไดก้  ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนค ำนึงถงึชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอร์รปัชัน ไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
รวมถงึกำรเคำรพต่อสิทธิมนษุยชน และจะไม่กระท ำกำร    ใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่ผู้ถือหุ้น

บรษัิทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้กำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองในระยะยำวเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถ้ื อหุน้ และด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปรง่ใสโดยจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่ด  ำเนินกำรใด ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์งูสุด
ของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น และสม ่ำเสมอ

1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของและปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม

2. ด  ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผูถ้ือหุน้ อนัจะน ำไปสู่ควำมเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน

3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบรษัิทใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อย่ำงต่อเน่ือง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้อย่ำงเหมำะสม

4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรอือำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทัง้

5. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ ์ตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวขอ้งโดยไม่กระท ำกำรใด ๆ  
ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิของผูถ้ือหุน้ในกำรเขำ้ถงึสำรสนเทศของบรษัิท

6. จดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี

7. เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทใน
กำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 

8. เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค ำถำมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถ้ือหุน้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษัิทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัทนุส ำรองต่ำง ๆ  ทัง้หมดแลว้ ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษัิทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเห็นสมควรหรอืเหมำะสม ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ย บรษัิทย่อยจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัภำษีเงินไดใ้นแต่ละ
ปี อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทนุและควำมเหมำะสมอื่นๆ และอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เป็นครัง้ครำว
ได้

ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบรษัิทซึ่งพิจำรณำเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งน ำเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อขออนุมตัิ ยกเวน้ กรณีกำรจ่ำยเงินปัน
ผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบริษัทมีอ  ำนำจอนุมัติใหด้  ำเนินกำรได ้เมื่อเห็นว่ำ   บริษัทฯ มีก  ำไรสมควรพอที่จะจ่ำยโดยไม่มี ผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ แลว้รำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

ทัง้นีใ้นปี 2562 นี ้ที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ำยเงินปันผล จำกผลด ำเนินงำนประจ ำปี 2561ในอัตรำหุน้ละ 
0.0067 บำท ใหก้บัผูถ้ือหุน้ทัง้สิน้ 454,152,121 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,042,819.21 บำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของก ำไรสทุธิหลงัจดัสรร
เงินก ำไรเพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ที่ก  ำหนดใหบ้รษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ย
ละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำง ๆ ทัง้นีเ้งินปันผลดังกล่ำวจะถูกหักภำษี ณ ที่ จ่ำย ตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด โดยก ำหนดใหว้นัที่ 8 พฤษภำคม 2562 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผลในวนัที่ 24 พฤษภำคม 2562
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่ลูกค้า

บรษัิทตระหนักว่ำควำมพอใจและควำมเชื่อมั่นของลกูคำ้เป็นกญุแจส ำคญั อนัน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ของบรษัิทอย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด  ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิต จ  ำหน่ำยสินคำ้ และ บรกิำร ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

2. ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น พฒันำสินคำ้และบรกิำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุค่ำใหแ้ก่สินคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้อย่ำงต่อเน่ือง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นต่อกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ปิดบงัหรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ

3. ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ รกัษำควำมลับทำงกำรคำ้ของลูกคำ้ ไม่
น ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ

4. ไม่เรยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์นหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุรติจำกลกูคำ้ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม

5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได ้ใหร้บีแจง้ลกูคำ้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำย

6. จดัใหม้ีช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนต่อบรษัิท และ ค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใส่อย่ำงเป็นธรรม

ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค : บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่ธรุกิจ ไดแ้ก่ ผู้ถือหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ และคู่แข่ง
ทำงธุรกิจ และไดป้ระกำศใชคู้่มือจรยิธรรมธรุกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ โดยมีแนว
ปฏิบตัิตำมหลกัควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ดงัต่อไปนี้

• กำรส่งมอบสินคำ้และใหบ้รกิำรที่มีคณุภำพตรงตำมที่ไดต้กลงกนั ในรำคำที่เป็นธรรม

• ใหข้อ้มลูข่ำวสำรที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหท้รำบเกี่ยวกบัธรุกิจและบรกิำรของบรษัิทฯ โดยไม่กำรกล่ำวเกินควำมเป็น
จรงิ เป็นเหตใุหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเกี่ยวกบัคณุภำพของบรกิำรนัน้ ๆ  

• ติดต่อกบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ไวว้ำงใจไดข้องลกูคำ้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนกำรที่ใหล้กูค้ำรอ้งเรยีนเกี่ยวกบั
คณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรใหบ้รกิำร

• รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ

• บรษัิทไดก้  ำหนดวิสยัทศัน ์ภำรกิจ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ โดยประกำศใชต้ัง้แต่วนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเนน้ย ำ้ให้
พนักงำนจะตอ้งมีกำรก ำหนดรำคำสินคำ้และบรกิำรที่เหมำะสมแก่ลกูคำ้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยน ำเสนอทำงเลือกดำ้นโลจิสติกสท์ี่ดีที่สดุและ
เหมำะสมที่สดุแก่ลกูคำ้แต่ละรำย พรอ้มทัง้สรำ้งเครอืข่ำยพนัธมิตรทำงกำรคำ้ที่มีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพื่อรว่มเติบโตอย่ำงยั่งยนืไปพรอ้มกบัลกูคำ้
และคู่คำ้ของบรษัิท
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่คู่ค้า

บริ ษัทจะปฏิบัติต่ อคู่ ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนึ งถึ ง
ผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี ้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไม่
ด  ำเนินกำรที่ทุจริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือข้อตกลงตำมสัญญำที่ท  ำร่วมกัน
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่ อให้เกิด
ประโยชนท์ัง้สองฝ่ำย

2. มีเกณฑใ์นกำรคัดเลือกลูกคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย 
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว อนำมัย เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้บนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัที่เป็น
ธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่งกนัและกนั

3. รกัษำควำมลบัหรอืขอ้มลูทำงสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อ
ประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ

4. สรำ้งสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปล่ียนควำมรู ้
ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร เพื่ อกำร
เจรญิเติบโตรว่มกนั 

5. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรคำ้ ให้ข้อมูลที่ถูกตอ้งในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติไดใ้หร้ีบเจรจำกับคู่คำ้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกัน
หำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย

6. ไม่เรยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์ิน หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่คู่แข่ง

1. บริษัทจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันเป็นธรรมและ
กฎหมำยที่ก  ำหนดไว ้หลีกเล่ียงวิธีกำรที่ทจุรติเพื่อท  ำลำยคู่แข่ง และ
รกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พงึปฏิบตัิในกำรแข่งขัน

2. ไม่ท  ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่เจ้าหนี้

1. ปฏิบตัิต่อเจำ้หนีท้กุกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม

2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกนัอย่ำงเครง่ครดั

3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี

4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและตรงเวลำ

5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ใหร้ีบแจง้
เจ้ำหนี้ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่พนักงาน

บริษัทถือว่ำพนักงำนเ ป็นทรัพยำกรที่ มีค่ำและเ ป็นปัจจั ยแห่ ง
ควำมส ำเร็จของบริษัท และเชื่อว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
เติบโตของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทไดถ้ือปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกนั

1. ปฏิบตัิต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์และสิทธิ
ขั้นพืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลหรือ
ควำมลบัของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงำนอย่ำงเครง่ครดั 

3. ส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมกันในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีด
กนัดว้ยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำร หรือสถำนะ
อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน

4. สนับสนนุและส่งเสรมิใหม้ีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรูเ้พื่อพฒันำ
ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงทั่ วถึง สรำ้งควำมมั่นคงใน
อำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจรญิกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแต่ละคน

5. ส่งเสรมิใหพ้นักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน
และกำรพัฒนำบริษัท และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
พนักงำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเสมอภำค

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกับพนักงำน
ในทกุดำ้น โดยสอดคลอ้งกบันโยบำย สภำพปัญหำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ กลยทุธข์องบรษัิท เป็นประจ ำทกุปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำร
ท ำงำน กำรใหค้วำมส ำคญัในดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

7. ก  ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู ้เกี่ยวกับกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร จรยิธรรมธุรกิจ และกำรต่อตำ้น คอรร์ปัชนั กบัพนักงำนทุก
คนทรำบและปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั

8.  ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเ ป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้
ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
ก ำหนดค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยำว

9. จัดใหม้ีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ 
นโยบำยสวัสดิกำรพนักงำนช่วยเหลือพนักงำนกรณี 10 โรครำ้ยแรง
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้

10. เปิดโอกำสใหพ้นักงำนมีช่องทำงกำรส่ือสำร เสนอแนะและรอ้งทกุข์
เกี่ยวกบักำรท ำงำนซึ่งขอ้เสนอต่ำง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและก ำหนด
วิธีกำรแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดี
ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

11. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรด ำเนิน
กิจกรรมกดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

12. จดัหำส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทัง้
จดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงหลักควำมปลอดภัย อำชีว 
อนำมยั เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนักงำน



นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน

บรษัิทตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัต่อกำรประสบควำมส ำเรจ็ของบริษัท และมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิ จตำมมำตรฐำนของควำม
ปลอดภยั สขุอนำมยั และ ส่ิงแวดลอ้ม บรษัิทไดก้  ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน เพื่อ เป็นแนวทำงใน
กำรป้องกนัและควบคมุไม่ใหเ้กิดอนัตรำยเน่ืองจำกกำรท ำงำน ทัง้ดำ้นควำมปลอดภยั  สขุอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน ซึ่ งถือเป็นหน้ำที่
และควำมรบัผิดชอบของพนักงำนทกุคนที่จะตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจตรำและเฝำ้ระวงัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหอ้ยู่ในสภำพที่ปลอดภยั

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัพนักงำนทกุคน

2. ปฏิบตัิติตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศที่บรษัิทเขำ้ไปท ำธุรกิจ 

3. บรษัิทสนับสนนุใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ

4. พนักงำนทกุคนตอ้งค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อนรว่มงำน ตลอดจนทรพัยสิ์นของบรษัิทเป็นส ำคญัตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำน

5. พนักงำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ที่ที่ปฏิบตัิงำน

6. พนักงำนทกุคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มของบรษัิทใหด้ีขึน้ได้

7. บรษัิทสนับสนนุและส่งเสรมิใหเ้กิดกำรมีส่วนรว่มในดำ้นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส ำนึกของพนักงำน เช่น กำรอบรม จูงใจ กำร
ประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้

8. ส่งเสรมิใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัสขุอนำมยั ควำมปลอดภยัในทกุระดบั ตลอดจนสนับสนนุวิธีกำรและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันส่ิงแวดลอ้มตำม
กฎหมำยของอตุสำหกรรม

9. ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบั จะตอ้งท ำตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงที่ดี และจงูใจใหพ้นักงำนปฏิบตัิงำนดว้ยวิธีที่ปลอดภยั

19รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l

จ านวนพนักงานทั้งหมด 
(คน)

จ านวนพนักงานทีป่ระสบอันตราย
(คน)

รวม เสียชีวติ ทพุพลภำพ สญูเสีย
อวยัวะ
บำงส่วน

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั

หยดุงำน
เกิน 3 วนั

ไม่หยดุ
งำน

154 - - - - - - -

โดยในปี 2562 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้



นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิาร

1 บ.รษัิทจดัใหม้ีกำรจำ้งงำนที่ยตุิธรรม และใหพ้นักงำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษัิทอย่ำงเป็นธรรม

2. บรษัิทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอตุสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกนั ควำมเหมำะสม ประสบกำรณ ์คณุวฒุิ หนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษัิท ผลกำรประเมินควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ 

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนแต่ละคน

4. บรษัิทจดัใหม้ีสวสัดิกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนักงำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ชุดฟอรม์พนักงำน  
สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครำ้ยแรง เงินช่วยเหลือพนักงำนดำ้นต่ำง ๆ  เป็นตน้ รวมถงึกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ผูบ้รหิำรของบรษัิทไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนัส ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ในปี 2562 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท และ ผูบ้ริหำรของบริษัท ส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำรบริษัท ในปี 2562 บริษัทไดจ้่ำยค่ำตอบแทนรวมทัง้สิน้  
20.36 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

20รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) l

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี)
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน

- เงินเดอืน โบนัส 
- ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ, 

ค่าเบีย้ประชุม, เงินชดเชยตามกฎหมาย และค่าคอมมิชช่ัน เป็นตน้

15.47

4.89

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี

ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี –

บุคคลากร

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษัิทฯ มีพนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) จ ำนวนทัง้สิน้ 154 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน
จ ำนวนทัง้สิน้ 67.24 ลำ้นบำท ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดย
สำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ำยดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน)
แผนกใหบ้รกิำรบรหิำรและจดักำรขนส่งและพิธีกำรศลุกำกร (FF) 71
แผนกใหบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ (NVOCC) 32
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่น ๆ 51

รวม 154



กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2556 กบั บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกสิกรไทย จ  ำกดั โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรำ้ง
ขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่พนักงำน และเพื่อจงูใจใหพ้นักงำนท ำงำนกบับรษัิทในระยะยำว

ค่าตอบแทนอ่ืน 

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพที่บรษัิทจ่ำยใหก้บัพนักงำนของบรษัิทแลว้ บรษัิทยงัมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรอื่น 
ๆ เพิ่มเติมใหก้บัพนักงำนของบรษัิทดงันี้

- กองทนุประกนัสงัคม

- สวสัดิกำรดำ้นกำรช่วยเหลือ

- สวสัดิกำรดำ้นเครื่องแบบพนักงำน

- สวสัดิกำรค่ำพำหนะ / ค่ำที่พกั / ค่ำเบีย้เลีย้ง

- สวสัดิกำรดำ้นกิจกรรม

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผ่อนประจ ำปี

- สวสัดิกำรดำ้นกำรลำ

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 มีพนักงำนทัง้สิน้ 148 คน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีพนักงำนทัง้สิน้ 145 คน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีพนักงำนทัง้สิน้ 154 คน

ข้อพิพาทดา้นแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี –

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บรษัิทมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทกุระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ ทศันคติ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน
ต่ำง ๆ  รองรบักำรขยำยตวัของธรุกิจในอนำคต โดยบรษัิทไดจ้ดัท  ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทักษะงำนตำมควำม
รบัผิดชอบของพนักงำนแต่คน  ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกำรพฒันำงำนโดยรวมของบรษัิท  โดยในปี 2562 บรษัิทไดม้ีผูบ้ริหำรและพนักงำน ร่วม
อบรมกบัหน่วยงำนภำยนอกทัง้สิน้ 36 หวัขอ้ และไดจ้ดัใหม้ีกำรอบรมภำยในทัง้สิน้ 6 หวัขอ้ ดงันี ้

หลกัสตูรอบรม-สมัมนำภำยนอก มีดงันี ้

ส  ำหรบัผูบ้รหิำร

1. หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดิน ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที่ 5

2. หลกัสตูรอบรม Chief Transformation Officer: CTO Course    

3. หลกัสตูรประกำศนียบตัรโลจิสติกส์ ส  ำหรบัผูบ้รหิำรระดบักลำง รุน่ที่ 12 (LQSP PLUS 2019)

4. หวัขอ้สญัญำเช่ำต่องบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส  ำคญั

5. หลกัสตูรเจำะประเด็นปัญหำ กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย

6. หลกัสตูรประเด็นปัญหำ กำรบนัทกึบญัชี ฉ.ที่16 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์

7. หวัข้อกำรเสริมสรำ้งประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยกฎหมำยภำยในบริษัท (In-house lawyer) และที่ปรกึษำกฎมำยภำยนอก 
(Law firm) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

8. หวัขอ้กำรทบทวนกำรก ำกบัดแูลของงบกำรเงินภำยในไตรมำส

21รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



ส ำหรบัพนักงำน

1. หลกัสตูรกำรใชง้ำนระบบ Issuer Portal ในฟังกช์นังำนใหม่ Documentary Request

2. หลกัสตูรติวเขม้ใหเ้ต็มรอ้ย เพื่อ AGM Checklist 2562

3. หวัขอ้ CS&IR Networking "กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรจดัประชมุ AGM ปี 2562 ส ำหรบับรษัิทจดทะเบียนเขำ้ใหม่"

4. หลกัสตูรกำรปรบัปรุงระบบกำรจดัท ำรำยงำนกำรกระจำยกำรถอืหุน้ (รำยงำน Free Float)

5. หลกัสตูรเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรประเมินควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2562 รุน่ที่ 5 (Beginner ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยเขำ้รว่มกำรประเมินควำมยั่งยืนของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์)

6. หวัขอ้สิทธิมนษุยชน : ปัจจยัขับเคล่ือนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษัิทจดทะเบียนไทยสู่ควำมยั่งยืนฯ (UNGPs)

7. หลกัสตูรกำรเสรมิสรำ้งประสิทธิภำพในกำรท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงฝ่ำยกฎหมำยภำยในบรษัิท (In-house lawyer) และที่ปรกึษำกฎหมำยภำยนอก 
(Law firm)

8. หลกัสตูรกำรรำยงำนขอ้มลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก รุน่ที่ 2

9. Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation

10. หวัขอ้ Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session "How to Get Started With ESG Reporting"

11. หลกัสตูรกำรใชร้ะบบ SET Link –รอบที่ 7

12. หลกัสตูรโครงกำร Smart Disclosure Program (SDP)

13. หลกัสตูรกำรใชร้ะบบ SETPortal

14. หลกัสตูร IT Future for Capital Market 1/2562 “Integration Evolution : วิวฒันำกำรผสำนต่อยอด"  

15. หลกัสตูร Automation is the Future of Work by INETMS ครัง้ที่ 2

16. หลกัสตูร Tech Dynamics: Digital Landscape for Finance and Accounting  

17. หลกัสตูร IT Future for Capital Market ครัง้ที่ 2/2562

18. หลกัสตูรประเด็นปัญหำ กำรบนัทกึบญัชี ฉบบัที่16 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์

19. หวัขอ้เตรยีมควำมพรอ้มในกำรปิดบญัชีช่วงสิน้ปี

20. หลกัสตูรสรุปประเด็นควำมผิดพลำดที่ส  ำคญัส ำหรบัผูท้  ำบญัชี 

21. หวัขอ้ควำมแตกต่ำงชั่วครำว ที่ใชบ้นัทกึบญัชีภำษีเงินไดร้อตดั (TAS12)  รวมถงึ update มำตรฐำนบญัชี PAEs และ NPAEs

22. หวัขอ้รบัมือกฎหมำย Transfer pricing

23. หวัขอ้สญัญำเช่ำต่องบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส  ำคญั

24. หวัขอ้เจำะกฎหมำย Transfer Pricing 2562

25. หวัขอ้Update กฎหมำยภำษีอำกร 2562 พรอ้มประเด็นกำรตรวจสอบภำษียอ้นหลงั

26. หลกัสตูรกำรวำงแผนภำษีส ำหรบันิติบุคคล

27. หลกัสตูรสรุปควำมเขำ้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs ทัง้หมด รุน่ที่ 8/62
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หลกัสตูรอบรมภำยในมีดงันี ้

1. หลกัสตูรกำรพฒันำควำมคิดสรำ้งสรรคก์บักำรสรำ้งนวตักรรม

2. หวัขอ้กำรใชง้ำน Microsoft Office 365

3. หวัขอ้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Corporate Good Governance)

4. หวัขอ้Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัตลำดหลกัทรพัย์

5. หวัขอ้กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น 

6. หวัขอ้กำรพฒันำชมุชนและกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม (กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ)

สรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมพนักงำนประจ ำปี 2562
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ระดบั จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ียตอ่คน
ผู้บริหาร 60
พนักงาน 20

ทัง้นีส้  ำหรบัหลกัสตูรกำรอบรมภำยนอก บรษัิทไดส้นับสนนุใหพ้นักงำนและผูบ้รหิำร เขำ้รว่มอบรมหลกัสตูรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์
ต่อกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำนที่จดัขึน้โดยสถำบนัต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพื่อใหผู้บ้ริหำรและพนักงำนทุกท่ำนไดม้ีค วำมรู ้ควำมเข้ำใจ
พืน้ฐำนเกี่ยวกบัองคก์ร นโยบำย ภำพรวมขององคก์ร เพื่อรบัทรำบและปฏิบตัิอย่ำงถกูตอ้งรว่มกนั รวมถงึ กำรพฒันำดำ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง



สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติอ่พนักงาน : บรษัิทใหค้วำมเคำรพสิทธิมนษุยชนทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร โดยปฏิบัติต่อคู่คำ้และผูท้ี่
ตอ้งท  ำกำรติดต่อเกี่ยวขอ้งทำงธรุกิจกบัองคก์รโดยไม่ค  ำนึงถงึเชือ้ชำติ ศำสนำ หรอืปัจจยัอื่นใดที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอย่ำงเครง่ครดั 
ส่วนภำยในองคก์รนัน้ บรษัิทฯ ปฏิบตัิต่อพนักงำนตำมสญัญำว่ำจำ้งแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกันทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะ
น ำมำซึ่งควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค โดยมีแนวปฏิบตัิต่อพนักงำนเป็นไปตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติเป็นไปตำมคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนทกุคน โดยถือว่ำขอ้ปฏิบตัิในคู่มือจรยิธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนักงำน” ที่พนักงำนพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรื่องจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้ับพนักงำน
ทกุคนรบัทรำบเมื่อไดเ้ขำ้รว่มงำนกบับรษัิทฯ 

ในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. บรษัิทฯ เปิดโอกำสใหพ้นักงำนในทกุระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรบัฟังปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำรท ำงำนและกำรอยู่ รว่มกัน โดย
สำมำรถรำยงำนไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิำร ในกรณีที่พนักงำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บรษัิทก ำหนดช่วงทำงใหพ้นกังำนเขำ้แจง้เรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวนิัยและกฎหมำยได ้โดยสำมำรถส่งเป็นจดหมำยปิดผนึกส่งตรง
ถงึกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืส่งผ่ำนทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com

ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเน่ืองมำจำกกำรรำยงำนขอ้
รอ้งเรยีนโดยสจุรติ ขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนักงำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถงึควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย

2. บรษัิทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรรอ้งทกุของพนักงำนอย่ำงชดัเจน โดยบรษัิทฯจะหำทำงยตุิโดยเรว็และเป็นธรรม เพื่อจ  ำกัดปัญหำ
ใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยำยผลออกไปในวงกวำ้ง

3. บรษัิทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพงึพอใจของพนักงำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่ใจ และ ควำมจริงใจของบริ ษัทที่มีต่อ
พนักงำน ในปรบัปรุงและพฒันำ และ กำ้วไปขำ้งหนำ้ดว้ยกนั ทัง้นีห้ำกพนักงำนมีขอ้สงสยั หรอื ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม บรษัิทฯ โดยผูบ้รหิำรที่เกี่ยวขอ้ง จะ
น ำมำพิจำรณำและส่ือสำรใหก้บัพนักงำนทรำบอย่ำงรวดเรว็  

4. บรษัิทไดส่้งเสรมิพนักงำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ตำมควำมรูค้วำมสำมำรถโดยมีกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมขัน้ต  ่ำในแต่ละปีส ำหรบัพนักงำนในส่วน
งำนต่ำง ๆ  เพื่อใหอ้งคก์รเขม้แข็งและไม่หยดุกำรพฒันำ และเพื่อเพิ่มศกัยภำพของพนักงำน เช่น ควำมรูเ้กี่ยวกำรดำ้นบรกิำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั  เป็นตน้

5. บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แจง้เบำะแสของกำรปฏิบตัิงำนที่ไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือ
รอ้งทุกข์เกี่ยวกับกำรท ำงำน รวมถึงกำรมีกำรป้องกันพนักงำนไม่ใหถู้กกลั่นแกลง้หรือไดร้บัโทษจำกกำรรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึง
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อดแูลครอบคลมุใหถ้งึทกุฝ่ำย และเกิดควำมยั่งยืนในองคก์ร สำมำรถแจง้เบำะแสกำรท ำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไป
ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรแจง้เบำะแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บรษัิทมุ่งมั่นที่รกัษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ดงั ที่
ระบุไวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักจิกำรและคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ จงึไดก้  ำหนดนโยบำยนีข้ึน้เพื่อเป็นกลไก และใหสิ้ทธิแก่พนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย
นัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจงึก ำหนดช่องทำงส ำหรบักำรส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิททำงไปรษณียห์รอือเีมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูและ
ค ำแนะน ำต่ำง ๆ  เพื่อสั่งกำรใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้มลูตำมกระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรยีน แจง้เบำะแส ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำม
ถกูตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง กำรละเมิดสิทธิ หรอืกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้รหิำรและพนักงำน โดยบริษัทจะ
รกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำกรำยงำนดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบรษัิท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนับสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถงึกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ และจรยิธรรม
ธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น 
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• กำรคอรร์ปัชนั 

• กำรฉอ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย์

• กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น 

• กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืต่อส่ิงแวดลอ้ม

• กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสียหำยหรอืเสียประโยชน์

• กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกิจอย่ำงชดัเจน

• กำรสนับสนนุกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถงึกำรปกปิดหรอืกำรช่วยเหลือปกปิดกำรกระท ำดงักล่ำว

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

นโยบำยนีจ้ดัท  ำเพื่อใหพ้นักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงจริงจั งและพนักงำนผูร้ำยงำนจะ
ไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเน่ืองมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนักงำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลับเสมอ อย่ำงไรก็
ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถงึควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หำกพนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กล่ำวหำอนัเป็นเท็จหรอืมีเจตนำไม่สจุริตต่อผูถู้กรอ้งเรียน บริษัทจะถือว่ำกำรรอ้งเรียน
ดงักล่ำวเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัท 

โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบำะแส รวมทัง้ ด  ำเนินกำรจดัเก็บข้อมูลกำรรอ้งเรียนเป็นควำมลับ และมีมำตรกำร
คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผูร้อ้งเรยีนมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรียนดงักล่ำว ทัง้นีห้ำกกรณีที่
บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษัิทจะเปิดเผยเฉพำะขอ้มลูที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูร้อ้งเรียน
และผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั

ช่องทางการร้องเรียน 

จดหมำยลงทะเบียน

ส่งถงึคณะกรรมกำรบรษัิท

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

เลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบัเอกสำรที่ส่งถงึคณะกรรมกำรบรษัิทและด ำเนินกำรส่งใหค้ณะกรรมกำรชดุย่อยหรอืกรรมกำรที่เกี่ยวขอ้งและ
จะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกร รมกำร
ตรวจสอบซึ่งจะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
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Email โทรศัพท์

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

ที่ดี/ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน
-

ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่มีพนักงำนหรอืผูม้ีส่วนไดเ้สียรำยใด แจง้ขอ้มลูผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรยีนกบัคณะกรรมกำรบรษัิท อย่ำงไรก็ตำม
บรษัิทจะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยไดร้บัทรำบช่องทำงกำรรอ้งเรยีนเพิ่มมำกขึน้

ช่องทางการตดิตอ่กับบริษัท

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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6. บรษัิทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนักงำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนแก่
พนักงำน เช่น เงินเดือน โบนัสประจ ำปี อตัรำกำรปรบัเงินเดือน กำรเล่ือนต ำแหน่ง ตอ้งสอดคลอ้งรบักบัผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนในแต่ละปี และ
ค ำนึงถงึผลประกอบกำรของบรษัิท  นอกจำกนีย้ังมีสวัสดิกำรใหแ้ก่พนักงำน ไดแ้ก่กำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ กำรจัดใหม้ีกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี และกำรจดัสภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหถ้กูสขุลกัษณะอนำมยั และกำรท ำประกันอุบัติเหตุใหก้ับพนักงำนขับรถขนส่ง พนักงำนรบัส่ง
เอกสำร และ/หรอื ผูท้ี่มีควำมเส่ียงที่จะเกิดอบุตัิเหตใุนกำรท ำงำน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเมื่อประสบอบุตัิเหตทุี่ไม่คำดฝัน พนักงำนจะไดร้บักำรดแูลเป็นอย่ำง
ดี
นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรจัดงำนเลีย้งสังสรรค ์ส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่เป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหพ้นักงำนไดม้ีโอกำสพบปะสังสรรค ์ผ่อนคลำย
นอกเหนือจำกช่วงเวลำท ำงำน ส่งเสรมิใหเ้กิดมิตรภำพที่ดี และ ควำมสำมคัคีในองคก์รอีกดว้ย   
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7. บรษัิทไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของบุคลำกร ใหม้ีสขุภำพรำ่งกำยที่ดี โดยจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพพนักงำนและผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทกุปี 
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 6 กมุภำพนัธ ์2562



นโยบายและแนวปฏิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บรษัิทฯ มีนโยบำยไม่ใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บรษัิทที่ไม่ใช่
บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่ให้เป็นกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำร
ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่เป็นกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไว้ในระเบียบอ ำนำจอนุมัติและ
ด ำเนินกำร ที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท

นโยบายและแนวปฏิบัตติอ่กันภายใตสิ้ทธิมนุษยชน

บริษัทได้ก  ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อกันภำยใต้สิทธิมนุษยชน 
เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมสำกล เป็นจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีควำมอิสระ ควำมเป็น
ส่วนตัว กำรมีสิทธิอันชอบธรรมตำมกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 
และผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรตดัสินใจของผูบ้รหิำรควรมี
ควำมเป็นกลำงและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรอื เชือ้ชำติ 

โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทั้งพนักงำนใน
บรษัิทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดัโดยทั่วกนัถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวินัยในกำรท ำงำน ซึ่งต้องค ำนึงถึงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
เสรภีำพ และควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่กระท ำกำรใด ๆ และไม่
ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่
ขอ้งเกี่ยวกบัหน่วยงำนหรอืบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนษุยชนทกุกรณี 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
บุคคล ดังนั้น บริษัทจึงไดจ้ัดท  ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลขึน้เพื่อก  ำกบักำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้
งำน และกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษัิท

1. ขอบเขต นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใชก้บัข้อมูลส่วนบุคคลทัง้หมดซึ่ง
บรษัิทเก็บรวบรวมมำเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเสนอสินคำ้และบรกิำร
ของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ทัง้นี ้ในนโยบำยฉบับนี้ “ข้อมูลส่วน
บุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท  ำใหส้ำมำรถระบุตัว
บุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ึง
แก่กรรมโดยเฉพำะ

2. กำรใหค้วำมยินยอม บรษัิทจะเก็บรวบรวม น ำไปใชแ้ละเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำกบุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น 
โดยกำ รให้คว ำมยิ นยอมนั้ นสำมำ รถท ำ ไ ด้ทั้ ง ใน รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสห์รอืเป็นลำยลักษณอ์ักษร อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลส่วน
บุคคลอำจถูกเก็บรวบรวม น ำไปใชห้รือเปิดเผยโดยไม่จ  ำเป็นตอ้ง
ไดร้บัควำมยินยอมจำกบุคคล ในสถำนกำรณด์งัต่อไปนี้

• เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรศึกษำ 
วิจยั หรอืเก็บสถิติ
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• เมื่อบรษัิทมีเหตุจ  ำเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรำยที่อำจเกิดต่อ
บุคคล บุคคลที่สำม หรอืก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่ำว

• เมื่อขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ ไดถ้กูเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้
• เมื่อบริษัทได้ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้ง

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยฉบับ
นี ้ทัง้นี ้ขอ้มลูส่วนบุคคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นไป
ตำมกฎหมำย

4. กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจำกที่ระบุไวใ้นนโยบำยฉบับนี ้
หรอืเท่ำที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทตระหนักถึงถึงกำรใหค้วำมรูแ้ก่
พนักงำนในองคก์รในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว เช่น กำร
เขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลที่จดัท  ำขึน้และจะตอ้งไม่ด  ำเนินกำรใหเ้กิดกำร
สญูเสีย หรอืท  ำลำย แต่งเติม แกไ้ข กำรรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดกำร
มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีจ้ะด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ืองที่จะทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรที่จ  ำเป็นเพื่อควำม
ปลอดภยัของกำรเก็บรกัษำขอ้มลู

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะไม่ขำยหรือเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงำนให้แก่บุคคลที่สำม หรือองค์กรอื่นใด กำร
เปิดเผยขอ้มูลจะเกิดขึน้ต่อเมื่อบุคคลนั้น ๆ เป็นผูร้อ้งขอและใหค้วำม
ยินยอมใหบ้ริษัทฯด ำเนินกำร หรือกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตำมที่
กฎหมำยอนญุำต หรอืเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด อำทิกำรเปิดเผย
ขอ้มลูตำมค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่รฐัซึ่งกฎหมำยไดใ้หอ้  ำนำจไว ้ตำมค ำสั่งศำล 
หรอืตำมหมำยศำล

กรณีที่บรษัิทฯมีกำรพัฒนำและบ ำรุงรกัษำระบบงำนของบริษัทฯใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ บริษัทฯจะท ำควำมตกลงไวก้ับบุคคลที่สำม
เพื่อใหด้  ำเนินงำน ซึ่งบุคคลที่สำมนั้นจะตอ้งยอมรบัข้อตกลงคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบัเช่นเดียวกนั

6. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ระยะเวลำตรำบเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ระบุในนโยบำย
ฉบับนี้หรือเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ เมื่อ
บริษัทพิจำรณำเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้้อมูลแล้ว บริษัทจะ
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่เหมำะสมเพื่อลบ หรอืท  ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล
อย่ำงปลอดภยั

7. กำรเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล บุคคลอำจขอเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ตนเอง เพื่อแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หไ้วก้ับ
บ ริ ษั ท  โ ด ย จั ด ท ำ ค ำ ข อ เ ป็ น ล ำ ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร ส่ ง ม ำ ยั ง 
www.nclthailand.com และเพื่อป้องกันกำรครอบครองข้อมูลส่วน
บุคคลอย่ำงผิดกฎหมำยหรือกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
บุคคลที่สำม บริษัทจะสอบถำมเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอนัน้ ๆ  ได ้ทัง้นี ้บรษัิทจะแจง้กลบัทกุค ำขอ
ภำยในระยะเวลำอนัสมควร อย่ำงไรก็ตำม

http://www.nclthailand.com/


ในบำงสถำนกำรณ ์บริษัทอำจปฏิเสธค ำขอนั้น เช่น กรณีที่ข้อมูล
ดงักล่ำวมีกำรอำ้งถงึบุคคลอื่นหรอืไม่สำมำรถเปิดเผยได้ เน่ืองดว้ย
เหตผุลทำงดำ้นกฎหมำยหรอืดำ้นควำมปลอดภยั

8. สิทธิในกำรเลือก ท่ำนมีสิทธิในกำรเลือกตัดสินใจว่ำข้อมูลส่วน
บุคคลนัน้ ๆ จะถกูเก็บรวบรวม น ำไปใช ้และถูกเปิดเผยอย่ำงไร ซึ่ง
รวมถงึกำรเลือกไม่รบั (“opting out”) กำรตัง้ค่ำควำมเป็นส่วนตัว 
และกำรยกเลิกกำรสมคัรรบัอีเมลหรอืจดหมำยบำงชนิด

9.กำรดูแลรกัษำควำมปลอดภัย บริษัทฯได้น ำมำตรกำรด้ำนกำร
ควบคมุดแูลรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศมำใช้
อย่ำงเหมำะสม เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำมถงึแมว้่ำ
บริษัทฯจะพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษำควำม
ปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูบนเว็บไซดห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์แต่ไม่
อำจรับประกันได้ว่ำกำรควบคุมดูแลกำรรับและส่งข้อมูลบ น
อินเตอร์เน็ตจะมีควำมปลอดภัย 100%  หำกท่ำนพบว่ำกำรใช้
บรกิำรของบรษัิทฯไม่มีควำมปลอดภยัเพียงพอ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯ 
ทรำบทนัทีโดยส่งรำยละเอียดผ่ำนหนำ้เว็บไซด์ “ติดต่อเรำ”

นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการ
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์

บรษัิทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิต่อกำรเคำรพต่อทรพัยสิ์น
ทำงปัญญำและกำรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิดงันี ้

1. บรษัิทจะตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสินทรัพยท์ำง
ปัญญำของผูอ้ื่น หรอื คู่แข่งขันทำงกำรคำ้

2. ผูบ้รหิำรและพนักงำนจะตอ้งไม่แสวงหำควำมลบัทำงกำรค้ำของ
คู่แข่งหรือข้อมูลจ ำเพำะของคู่แข่ง โดยวิธีกำรอันมิ ชอบด้วย
กฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง 
ไม่ว่ำจะไดจ้ำกลูกคำ้หรือบุคคลอื่น  นอกจำกนีย้ังรวมถึงควำมลับ
ทำงกำรคำ้ของบริษัท เช่นแผนธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิค นวัตกรรม
ใหม่ ซึ่งพนักงำนของบรษัิท มีหนำ้ที่ตอ้งเก็บรกัษำเป็นควำมลบั โดย
ไม่น ำไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำ
หรอืไม่ก็ตำม 

3. บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ และ
ลิขสิทธ์ิอื่น ๆ โดยมีนโยบำยใหพ้นักงำนใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตำมที่บริษัท ก  ำหนดและติดตั้งให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหำ้มมิใหท้  ำกำรติดตัง้หรือ ดำวน์โหลด
โปรแกรม เพลง ภำพยนตร ์เกม ฯลฯ ที่ ลิขสิทธ์ิไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยฝ่ำยสำรสนเทศมีหน้ำที่ก  ำกับดูแล ตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอรอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อใหพ้นักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่อง
ดงักล่ำว 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่ชุมชนและสังคม

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อ
ประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึ่งสงัคมและส่วนรวมที่ดี 

1. ไม่ด  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่
อยู่รว่มในชมุชนและสงัคม

2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม ให้
เกิดขึน้ในบรษัิทและพนักงำนทกุระดบัอย่ำงต่อเน่ือง

3. ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชน
และสงัคมอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิท

4. ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น

5. รว่มมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน

6. ใหก้ำรสนับสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน์

7. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสังคม 
บนพืน้ฐำนของควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติอ่ส่ิงแวดล้อม

1. ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำย
ส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ

2. สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนึกใหพ้นักงำนทุกระดับ เกิด
ควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม กำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

3. ส่งเสรมิใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมแก่พนักงำนในเรื่องส่ิงแวดลอ้ม

4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้นส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่กำรใชท้รัพยำกร
อย่ำงประหยดัมำตรกำรบ ำบดัและฟ้ืนฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแล
และป้องกันผลกระทบต่อทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ ำง
ยั่งยืน

5. มีกำรคดัเลือกคู่คำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

นโยบายแล ะแนวทา งป ฏิ บัติ ก าร ใช้ท รั พย ากรอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมกำรไดต้ระหนักและส่งเสริมใหม้ีกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใหเ้กิดขึน้ในองคก์ร เพื่อให้พนักงำนมี
จิตส ำนึก และรว่มกนัประหยดักำรใชท้รพัยำกร พลังงำน เช่น กำรเดิน
ขึน้ลงบนัไดแทนกำรใชลิ้ฟตโ์ดยสำร รณรงคก์ำรใชก้ระดำษสองหน้ำ ลด
กำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด/เปิดไฟฟ้ำและแอร ์เป็นเวลำ 
และ ปิดแอรใ์นช่วงพกักลำงวนั รณรงคใ์หพ้นักงำนใชน้ ำ้อย่ำงประหยัด 
และมีเครื่องท  ำน ำ้ดื่มไวบ้รกิำรพนักงำนอย่ำงเพียงพอ เพื่อลดกำรซือ้น ำ้
ดื่มที่ใชข้วดพลำสติก
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กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์อ่สังคมและส่ิงแวดล้อม (after process)

บรษัิทส่งเสรมิและสนับสนนุกำรท ำกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเน่ือง ในทกุ ๆ ดำ้น เช่นกำรสนับสนุนทำงกำร
ดำ้นศกึษำและปลกูฝังคณุธรรมใหแ้ก่เยำวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต กำรสนับสนนุในทำงศำสนำ เพื่อด ำ รงซึ่งคุณธรรม 
จรยิธรรมในสงัคมไทย รวมไปถงึดำ้นสขุภำพชีวอนำมยั เป็นตน้

บรษัิทฯ ได ้ส่งเสรมิและสนับสนนุดำ้นกำรศกึษำ ซึ่งถือว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ หำกรำกฐำนดี มั่นคงและแข็งแรงก็จะ
น ำพำไปสู่กำรพฒันำประเทศชำติในอนำคต เมื่อวนัที่ 7 ธันวำคม 2562 บรษัิทฯ โดยนำยกิตติ พวัถำวรสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรบริษัท ร่วมกับ
คณะกรรมกำรมลูนิธิทนุแพทยเ์พื่อปวงประชำ น ำโดยนำยสรุชยั สทุธิวรชยั ประธำนมลูนิธิฯ ที่ตระหนักว่ำผูท้ี่เขำ้ศกึษำวิชำแพทยต์อ้งมีควำมพรอ้มทัง้
สติปัญญำและทนุกำรศกึษำ จงึไดม้อบทนุกำรศกึษำแก่นิสิตแพทยท์ี่มีผลกำรเรยีนดี ควำมประพฤติดี แต่ขำดแคลนทนุทรพัย์ คนละ 60,000 บำทต่อ
ปีตลอดกำรศกึษำ ทัง้นีเ้พื่อใหส้  ำเรจ็กำรศกึษำเป็นแพทยท์ี่มีคณุค่ำ คุณธรรมพรอ้มใหก้ำรดูแลสุขภำพของประชำชนและมีควำมส ำนึกรกับำ้นเกิด
ต่อไป
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บรษัิทฯ โดยตวัแทนผูบ้รหิำร นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรบรษัิทฯ รว่มกบัตวัแทนผูเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรนักบรหิำรระดบัสงู
ธรรมศำสตรเ์พื่อสงัคมรุน่ 10 (นมธ.10) กลุ่มสีแดง และ นมธ.11 ไดร้ว่มสนับสนนุเพื่อซ่อมแซมโรงเรยีนบำ้นบุ่งเบำ้หว้ยเจรญิ อ  ำเภอเสลภมูิ จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด เพื่อปรบัปรุงอำคำร 3 ที่ถกูน ำ้ท่วมในรอบปีที่ผ่ำน ไดแ้ก่อำคำรเรยีน อำคำรอเนกประสงค ์และหอ้งน ำ้ พรอ้มทัง้แจกชดุนักเรยีนอนบุำล และ 
ชดุนักเรยีนประถม แก่นักเรยีนดว้ย ในช่วงวนัที่ 30 สิงหำคม – 8 กนัยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ

ภาพก่อนปรับปรุง

ภาพหลังปรับปรุง
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บรษัิทฯ ไดส่้งตวัแทนเขำ้รว่มกำรแข่งขนักอลฟ์กำรกศุล ในโอกำสครบรอบ 20 ปี ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวนัที่ 11 ธันวำคม 
2562 ณ สนำมอลัไพน ์กอลฟ์ แอนดส์ปอต คลบั โดยรำยไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยจะน ำไปบรจิำคเพื่อสำธำรณะกศุล

และเมื่อวนัที่ 16 ตลุำคม 2562 ไดร้ว่มกิจกรรมแข่งขันกอลฟ์กำรกศุล ณ สนำมยนิูแลนด ์กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีค่ลบั อ  ำเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม มีวตัถปุระสงคเ์พื่อมอบทนุกำรศกึษำ ใหก้บันักศกึษำมหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม ตลอดจนใชใ้นกำรจดักิจกรรม ของ
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกิจกำรมหำวิทยำลยั 



การบริหารความเสีย่ง

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

• ในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ในเขตต่ำงประเทศนัน้ บรษัิทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรคำ้ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจัดกำรขนส่งในประ เทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำ
หนำ้ที่เป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อใหบ้รกิำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) รวมถงึกำรรบัค่ำบริกำรจำกลูกค้ำที่ปลำยทำง
และกำรจ่ำยตน้ทุนค่ำบริกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ตน้ทุนค่ำระวำงเรือ , ค่ำระวำงเครื่องบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ใน
ต่ำงประเทศ เป็นตน้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมีรำยไดแ้ละตน้ทนุเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศส ำหรบักำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ที่มีกำรใชบ้รกิำรตวัแทน(Agent) ใน
ต่ำงประเทศดงักล่ำว โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทฯ มีรำยไดเ้ป็นสกลุเงินต่ำงประเทศเท่ำกบั 125.40 ลำ้นบำท และ 99.20 ลำ้นบำท หรอืคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.76 และรอ้ยละ 15.16 ตำมล ำดับ และมีตน้ทุนค่ำบริกำรที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ เท่ำกับ 75.91 ลำ้นบำท และ 
55.76 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.46 และรอ้ยละ 10.92  

• บรษัิท ฯ อำจไดร้บัควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจำกรำยไดแ้ละตน้ทุนในรูปสกุลเงินตรำต่ ำงประเทศ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ หำกเงินบำทแข็งค่ำขึน้ ย่อมส่งผลต่อรำยไดท้ี่ไดร้บัลดลง ส่วนตน้ทนุเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ 
หำกเงินบำทอ่อนค่ำลงจะส่งผลต่อตน้ทนุที่สงูขึน้ ดงันัน้ ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท กำรที่บรษัิทฯ มีรำยไดแ้ละตน้ทุนในรูปสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จึงถือเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนตำมธรรมชำติ (Natural Hedge) เป็นบำงส่วน โดยบรษัิทฯ จะมีกำรติดตำมข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียน
อย่ำงใกลช้ิดตลอดเวลำ เพื่อจะประเมินสถำนกำรณ์และหำทำงป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน โดยที่ผ่ำนมำผลกระทบจำกอั ตรำ
แลกเปลี่ยนไม่จดัว่ำมีนัยส ำคญัต่อผลประกอบกำรโดยรวมของบรษัิท

• นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนดังกล่ำว บริษัทฯ มีกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนดว้ยกำรเปิดบญัชีเงินฝำกสกลุเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบรษัิทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำม
เส่ียงโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดลุยพินิจของผูบ้ริหำรและเป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บั
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ(Forward 
Contract) กบัสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 500,000 เหรยีญดอลล่ำรส์หรฐั

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรเก็งก  ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนแต่อย่ำงใด
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ควำมเสี่ยงท่ีส  ำคญั

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่

• กลุ่มลกูคำ้ของบรษัิทฯ นัน้กระจำยอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มผูใ้หบ้ริกำร
ดำ้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับรษัิทฯ ส่งผลใหบ้รษัิทไม่มีกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดเป็นสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 30 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในแต่
ละปี โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทฯ ไม่มีกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งในสดัส่วนเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร

• อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรขยำยลูก คำ้ใหม่เพื่อ
กระจำยฐำนลกูคำ้ของบรษัิทฯ และยงัเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรใหบ้รกิำรต่ำง ๆ ของบรษัิทฯ อีกดว้ย 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ

• เน่ืองจำกบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศซึ่งตอ้งเกี่ยวขอ้งกบักฎระเบียบต่ำง ๆ ที่บังคับใช้ในกำรส่งออกหรือน ำเข้ำ
และกฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมีควำมเส่ียงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่ำง ๆ และบรษัิทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได ้ก็
อำจส่งผลใหบ้รษัิทฯ ไม่สำมำรถจดักำรส่งสินคำ้ไดต้ำมขอ้ก ำหนดที่ลกูคำ้ตอ้งกำร รวมถงึอำจเกิดควำมเสียหำยจำกค่ำปรบัต่ำง ๆ ได ้

• อย่ำงไรก็ดี บรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรียมบุคลำกรที่มี ควำมรูค้วำมช ำนำญในธุรกิจจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ ลูกคำ้และคอยให้
ค ำแนะน ำแก่พนักงำนในส่วนงำนต่ำง ๆ โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดผูร้บัผิดชอบในกำรศึกษำข้อมูลและติดตำมกำรบังคับใชก้ฎ ระเบียบและ
มำตรกำรทำงกำรคำ้ของประเทศต่ำง  ๆ ทัง้จำกกำรติดตำมข่ำวสำร ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทัง้กำรรวบรวมขอ้มลูจำกผูป้ระกอบกำรซึ่งเป็นคู่
คำ้ของบรษัิทฯ ในต่ำงประเทศ เพื่อแจง้ขอ้มลูใหส่้วนงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ในบริษัทรบัทรำบและน ำไปปฏิบัติไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมระเบียบและ
กฎหมำยศลุกำกรรวมถงึกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้งส่งผลใหแ้ต่ละส่วนงำนในบรษัิทฯ ไดร้บัขอ้มลูอย่ำงต่อเน่ืองและเพียงพอต่อใหค้  ำปรกึษำแก่ลกูคำ้
ใหส้ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งต่ำง  ๆ ได ้ทัง้นี ้ในอดีตที่ผ่ำนมำบรษัิทไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรือเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งต่ำง ๆ 



ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากร

• ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำ้นจดักำรขนส่งระหวำ่งประเทศนัน้ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่บงัคบัใชใ้นกำรส่งออกหรอืน ำเขำ้และ
กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ  รวมทัง้ตอ้งมีควำมเขำ้ใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีกำรช ำระเงนิระหว่ำงประเทศ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำลกูคำ้จะสำมำรถ
ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืส่งสินคำ้ไดต้ำมก ำหนดเวลำ ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนัน้ก็ตอ้งอำศยั
พนักงำนขับรถที่มีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัทได ้ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเส่ีย งต่อกำรขำดแคลน
บุคลำกรหำกบรษัิทมีกำรขยำยงำนหรอืมีพนักงำนลำออกแลว้บรษัิทฯ ยงัไม่สำมำรถหำบุคลำกรทดแทนไดท้นั

• บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของบุคลำกรดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี จงึไดใ้หค้วำมส ำคญักำรพฒันำและจงูใจใหท้  ำงำนกบับริษัท โดยบรษัิทฯ มีกำร
วำงแผนควำมกำ้วหนำ้ทำงสำยงำนและมีกำรใหค้่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนในแต่ละสำยงำน  ดงันัน้ บรษัิทฯ จึง
มีอตัรำกำรหมนุเวียนของพนักงำนในส่วนงำนที่ส  ำคญั ต่อกำรประกอบธุรกิจที่ต  ่ำ โดยมีอำยงุำนเฉล่ียของพนักงำนในแผนกใหบ้รกิำรบริหำรและ
จดักำรขนส่งและพิธีกำรกรมศลุกำกร (FF) และแผนกใหบ้รกิำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ (NVOCC) ไม่ต  ่ำกว่ำ 5 ปี และมีอำยุงำน
เฉล่ียของพนักงำนระดบัผูบ้รหิำรไม่ต  ่ำว่ำ 20 ปี 

• นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัไดม้ีกำรน ำระบบสำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นกำรท ำงำน อำทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อจัดกำรเอกสำรต่ำง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินพิธีศุลกำกรและกำรน ำเข้ำ -ส่งออก และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global 
Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนะกำรจัดส่งสินคำ้ดว้ยรถบรรทุกหัวลำกและหำงลำก ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมสะดวกแก่
พนักงำนในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้และยงัช่วยลดจ ำนวนบุคลำกรที่ตอ้งใชใ้นขัน้ตอนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของบรษัิทฯ ไดอ้ีกดว้ย 

• ทัง้นีบ้รษัิท ฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำและน ำระบบสำรสนเทศใหม่ ๆ เขำ้มำใชง้ำนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มควำมสะดวกใหพ้นักงำน และ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหด้ียิ่งขึน้

34รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l

ความเส่ียงจากลงทุนในตา่งประเทศ

• บรษัิทฯ อำจมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่คุน้เคย ทัง้ดำ้นวฒันธรรม 
สงัคม กำรเมือง กฎหมำย ขอ้บงัคบั โดยนโยบำยและแผนกำรขยำยตลำดไปต่ำงประเทศอำจท ำใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทำงกำรค้ำที่มำกขึน้ 
เน่ืองจำกมีบรษัิทต่ำงชำติจ  ำนวนมำกที่ใหบ้รกิำรในลกัษณะใกลเ้คียงกนั

• ทัง้นีบ้รษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทนุ โดยจะต้องเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ซึ่ง
สำมำรถควบคมุและมีอ  ำนำจตดัสินใจในบรษัิทต่ำง ๆ ที่ไปลงทนุได ้ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะพิจำรณำหำผูบ้ริหำรและทีมงำนทอ้งถิ่นที่มีประสบกำรณใ์น
กำรด ำเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ก่อน เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรที่บรษัิทฯ ไม่มีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศที่ตดัสินใจลงทนุ 

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการบริหารงาน

• ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มผูถ้ือหุน้รำยใหญ่คือ ครอบครวัพัวถำวรสกุล ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 52.67 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ ของบรษัิทฯ  และคณุกิตติ พวัถำวรสกลุยงัเป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบรษัิทฯ ดว้ย จงึท  ำใหก้ลุ่มผู้
ถือหุน้ใหญ่ดงักล่ำว เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่ส  ำคัญไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ ว่ำในเรื่องกำรแต่งตัง้
กรรมกำร หรอืกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ ยกเวน้ในเรื่องกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บั
เสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ที่เขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผูถ้ือหุน้รำยอื่นที่ เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
อำจจะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรอืถ่วงดลุกำรบรหิำรของผูถ้ือหุน้ใหญ่ได ้

• อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยโครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยแต่ละ
คณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่อย่ำงชดัเจน ท  ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของบรษัิทฯ มีควำมเป็นมำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย 
อีกทัง้ โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบริษัทยังประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 8 ท่ำน และมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งแต่ละท่ำนเป็นผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ท  ำใหส้ำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของ
บรษัิทใหม้ีควำมโปรง่ใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดลุอ  ำนำจในกำรน ำเสนอเรื่องต่ำง ๆ ที่จะพิจำรณำเข้ำสู่กำรประชุมผูถ้ือหุน้ไดใ้นระดับ
หนึ่ง  นอกจำกนัน้แลว้ กลุ่มบรษัิทไดม้ีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีกำรท  ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบั กรรมกำร  ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมใน
กิจกำร รวมทัง้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ โดยบุคคลดงักล่ำวจะไม่มีอ  ำนำจอนุมัติในกำรท ำรำยกำรนั้น ๆ  ท  ำใหส้ำมำรถลดทอนควำมเสี่ยงอัน
อำจจะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอ่ระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ  ำนวน 3 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท ์จ  ำกัด ให้
ปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท  ำหนำ้ที่สอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนในฝ่ำยต่ ำง ๆ ของบริษัท 
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รบักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิ บัติงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รพัยำกรต่ำง ๆ ของบริษัทอย่ำงคุม้ค่ำ สมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำ รรำยงำนทำง
กำรเงินที่มีควำมถกูตอ้ง เชื่อถือได ้และทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  กฎหมำย และขอ้บังคบัของทำงรำชกำร 
มีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุน้ บนพืน้ฐำน
ควำมเป็นธรรมดำ้นผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมถงึค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง
หรอืรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์2562 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหำร ไดป้ระชุมเกี่ยวกับกับกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำประเมินค วำม
เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรในดำ้นต่ำง ๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม, 2) กำร
ประเมินและบรหิำรควำมเส่ียง, 3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และ 5) ระบบกำรติดตำม
และประเมินผล โดยสรุปภำพรวมไดด้งันี ้

องคก์รและสภาพแวดล้อมการควบคุม

จำกกำรพิจำรณำขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรประกอบกบัแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในนั้น คณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเห็นว่ำ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรจดักำรบรหิำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีเพียงพอแลว้ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่เป็น
สำระส ำคญั โดยผูบ้รหิำรไดส้นับสนนุใหพ้นักงำนในองคก์รตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรควบคุมภำยใน และจัดใหม้ีบุคลำกรอย่ ำงเพียงพอที่จะ
ด ำเนินกำรให้ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้สำมำรถมีกำรปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำ รณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก  ำหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทมีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบอย่ำงชัดเจน รวมทั้ งไดก้  ำหนดระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบำย ระดบัอ  ำนำจกำรบรหิำร และระดบักำรอนมุตัิรำยกำรที่เหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

การประเมินและการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรและจัดกำรองคก์รที่ดี เพื่อขับเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตและขยำยธุ รกิจอย่ำงมี
เสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้รหิำร โดยไดจ้ดัท  ำนโยบำยบรหิำรควำมเส่ียง หน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ 
ส ำหรบับริหำรจัดกำรควำมเส่ียง จัดกำรเพื่อป้องกัน ลดควำมเส่ียง หรือผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอก จำกนีบ้ริษัทฯ ไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุรติ คอรปัชั่น บรษัิทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รปัชัน และกำรประเมิน
ควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุรติคอรปัชั่น ต่อเน่ืองทกุเปี โดยไดก้  ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรคอร์รปัชั่น และบรรจไุวใ้น นโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร และ คู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใตห้ัวข้อเรื่อง “นโยบำยเกี่ยวกับกำรรบั กำรใหข้องขวัญและส่ิงตอบแทน” และ 
“นโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหสิ้นบน” โดยประกำศใหพ้นักงำนในบริษัทไดร้บัทรำบและน ำไปปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 20 กรกฎำคม 
2556 และเมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2560 บรษัิทไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์เขำ้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทจุรติ เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร

บรษัิท มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทกุเดือน ผ่ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร โดยเปรยีบเทียบกับผลกำรด ำ เนินงำน
งวดเดียวกนักบัปีก่อน และกิจกำรอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนั เพื่อวิเครำะหส์ำเหตขุองผลต่ำง และปรบักลยทุธ ์เพื่อใหส้ำมำรถบรรลเุป้ำหมำย เพื่อให้
บรษัิทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดก้  ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และหำกพบขอ้บกพรอ่งที่มีนัยส ำคญั กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำร
แกไ้ขดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง อีกทัง้บรษัิทยงัไดก้  ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อใหม้ีกำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่ ค  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิทเป็นส ำคญั โดยมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งไดก้  ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลที่ บริษัทแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทรว่มนัน้ถือปฏิบตัิ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง



ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

บรษัิทมีกำรจดัเก็บขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำ ข้อมูลถูกตอ้งเชื่อถือได ้เพื่อ
สนับสนนุกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำรวบรวมขอ้มลูจำกภำยในและและภำยนอก โดยใชร้ะบบสำรสนเทศในกำรประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อสนับสนนุใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมที่ก  ำหนด รวมทัง้ส่ือสำรขอ้มลูที่จ  ำเป็นต่อกำรสนับสนนุใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำ
หนำ้ที่ไดต้ำมที่วำงไว ้แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งภำยในองคก์ร และส่ือสำรขอ้มลู อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลภำยนอก 

บรษัิทมีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มลูภำยในองคก์ร เกี่ยวกบัวตัถปุระสงค ์นโยบำย และวิธีปฏิบตัิงำน หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบไปยังผูบ้ริหำร
และพนักงำนทกุระดบัรวมทัง้จดัใหม้ีช่องทำงใหพ้นักงำนสำมำรถแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรกระท ำผิดและกำรท ำทจุรติแก่บรษัิทไดอ้ย่ำงปลอดภยั

ส ำหรบักำรส่ือสำรภำยนอกองคก์รบรษัิท จดัใหม้ีนักลงทนุสมัพนัธแ์ละช่องทำงกำรติดต่อ ใหแ้ก่ผูล้งทนุผูท้ี่เกี่ยวข้อง และเผยแพรข่่ำวสำรที่ส  ำคญัผ่ำน 
website (www.nclthailand.com) ของบรษัิทและช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัใหม้ีช่องทำงใหบุ้คคลภำยนอกสำมำรถแจง้
ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรกระท ำผิดและทจุรติไดอ้ย่ำงปลอดภัย มำยังคณะกรรมกำรบริษัท management@nclthailand.com ตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตัิกำรแจง้เบำแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส

ระบบการตดิตามและประเมินผล

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีส่วนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในโดยกำรว่ำจำ้งตรวจสอบ
ระบบควบคมุภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่งรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของ
กิจกรรมต่ำง ๆ ใหส้ำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษัิทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดูแลเรื่องกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแยง้หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแลว้ 
โดยสำมำรถป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษัิทจำกกำรที่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้กล่ำวน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไม่มีอ  ำนำจ ส ำหรบักำรควบคุมภำยใน
ในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นว่ำ บรษัิทมีกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้สอบบัญชี

- ไม่ม-ี

หน่วยงานก ากับดแูลระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบำยว่ำจำ้งผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ  ำกัด (มหำชน) ครัง้ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมไดม้ีมติแต่งตัง้บริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท ์
จ  ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท ์จ  ำกัด ไดม้อบหมำยใหคุ้ณวรรณำ เมลืองนนท ์
ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติ
ของบรษัิท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ  ำกดั แลว้เห็นว่ำมีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณท์ี่เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังกล่ำว เน่ืองจำกมี
ประสบกำรณใ์นดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 20 ปี และผูป้ฏิบัติงำนหลักไดเ้คยผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 
COSO.2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยังไม่มีควำมเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและ
น ำเสนอขอ้แนะน ำใหแ้ก่บรษัิทไดอ้ย่ำงอิสระอีกดว้ย โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยใน (Compliant unit) เพื่อ
ประสำนงำนกบับรษัิทผูต้รวจสอบดงักล่ำว

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรอืโยกยำ้ยผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทนัน้ จะตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือกและไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจงึน ำเสนอผูต้รวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แลว้แก่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรว่ำจำ้งรวมถงึกำรเจรจำต่อรองในค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้ง
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การก ากับดแูลกจิการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท  ำใหบ้ริษัทมีระบบกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมกิจกำร
ของบรษัิทใหม้ีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิด
ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผูล้งทุนและผูท้ี่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิทและส่งเสรมิใหเ้กิดควำมยั่งยืนของบรษัิทฯ

นโยบายการก ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก  ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร (Good
Corporate Governance) ของบรษัิทฯ ซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
โดยก ำหนดใหม้ีนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร และ คู่มือจรยิธรรมธุรกิจและ
แนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
ผลกัดนัและก ำกับใหเ้กิดกำรน ำไปใชป้ฏิบัติในกระบวนกำรท ำงำนโดย
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนทกุคน ไดป้ฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั 
และยดึถือปฏิบัติตัง้แต่ปี 2557 และไดท้  ำกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ เพื่อผูถ้ือหุน้ นักลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรบัทรำบ 
โดยบรษัิทฯ ก  ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็น
ประจ ำทกุปี หรอือย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้

บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกับดแูลกิจกำร
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำโดยตลอด อนัไดแ้ก่ สิทธิของ
ผูถ้ือหุน้ กำรปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั กำรค ำนึงถงึบทบำทของ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส ควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรและในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดท้บทวน ปรบัปรุง
คู่มือ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และนโยบำยใน
ดำ้นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ส  ำหรบับริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทครัง้ที่ 1/2562เมื่อวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์2562เพื่อใหม้ีควำมครบถว้น 
ชดัเจน มีแนวทำงปฏิบตัิครอบคลมุทกุดำ้น เช่นกำรปรบัปรุงนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยนโยบำยกำร
คุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนที่แจง้ข้อมูลหรือใหเ้บำะแส
เกี่ยวกบักำรทจุรติหรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ 
จ ร รยำบร รณในกำ รด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ขอ ง บริ ษั ทและ บริ ษั ทย่ อ ย 
(Whistleblower Policy)พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทำงเพื่ออ  ำนวยควำม
สะดวกใหก้บัผูต้อ้งกำรใหข้อ้มลูอีกดว้ย 

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ปฏิบัติงำนและ
ตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ของบรษัิท อย่ำงโปรง่ใส ตรงไปตรงมำ 
เป็นไปตำมกฎหมำย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงไดจ้ัดท  ำคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ใหเ้ป็น
แนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และ 
พนักงำนทุกคนในองคก์ร และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงมีกำร
ควบคมุดแูลอย่ำงต่อเน่ือง โดยไดม้ีกำรเผยแพร ่“นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร” และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อให้
บุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ และ มีกำรอบรม และส่ือสำรภำยในองคก์ร
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เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนักงำนของบริษัท รบัทรำบเพื่ อน ำไป
ปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บรษัิทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและป้องกันกำรใชข้้อมูลภำยใน
เป็นลำยลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้ทุกคนในบริษั ทถือ
ปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของ
บรษัิท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วน
ตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย
จะตอ้งรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยในของบรษัิทย่อย

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจำ้งของบริษัท และบริษัทย่อย 
จะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย
ไปเปิดเผย หรอืแสวงหำประโยชนแ์กต่นเองหรอืเพื่อประโยชนแ์กบุ่คคลอื่น
ใด ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม ไม่ว่ำจะไดผ้ลตอบแทนหรอืไม่ก็ตำม

3. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ  ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 
298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)

4. ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่
บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และ
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
ส ำเนำรำยงำนนีใ้หแ้ก่บรษัิท ในวนัเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์

5. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบริษัท
ย่อย (รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ที่ไดร้บัทรำบข้อมูล
ภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรพัยซ์ือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรอืข้อมลูภำยใน
นั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลัง
จำก ที่ข้อมูลภำยในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้้อื่นทรำบจนกว่ำจะ
ไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำร
กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงตน้ บริษัทถือเป็นควำมผิด
ทำงวินัยตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษัิท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำม
ควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำร
ภำคทัณฑ ์ตลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนักงำนดว้ยเหตุไล่
ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 



6. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษัท ใช้
ข้อมูลภำยในของบริ ษั ท  ที่ มี หรืออ ำจมี ผลกระทบต่ อกำ ร
เปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน ซึ่งตนไดล่้วงรูม้ำในต ำแหน่งหรอืฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อ
กำรซือ้หรอืขำยหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขำย หรือชักชวนใหบุ้คคลอื่น
ซือ้หรอืขำย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขำยซึ่งหุน้หรอืหลักทรพัยอ์ื่น (ถำ้
มี) ของบรษัิท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ในประกำรที่ น่ำจะเกิด
ควำมเสียหำยแก่บรษัิท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำกำร
กระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่ น หรือน ำ
ขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดังกล่ำว โดยตน
ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม่ก็ตำม

7. ก  ำหนดใหก้รรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับ
บริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับเทียบเท่ำผูจ้ัดกำร
ฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษัิท ของทัง้ตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
หรือผู้บริหำร (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง 
ใหจ้ดัท  ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัยภ์ำยใน 3 
วนัท  ำกำร นับตัง้แต่วันที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์
นัน้ โดยส่งไปที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)  และน ำส่งส ำเนำใหเ้ลขำนุกำรบริษัทรับทรำบ
ทกุครัง้ เพื่อจดัท  ำเป็นรำยงำนใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบทกุ
ไตรมำส

8. ก  ำหนดใหก้รรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับ
บริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับเทียบเท่ำผูจ้ัดกำร
ฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งรำยงำนเกี่ยวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของ
บรษัิทอย่ำงนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรซือ้ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัท
เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป
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นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสุดของบรษัิท 
เท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนไดเ้สียกับ
รำยกำรที่พิจำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบถงึควำมสมัพันธห์รอืกำร
มีส่วนไดเ้สียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำร
พิจำรณำตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ  ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้ น ๆ 
โดยรวม จงึก  ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. ควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรเกี่ยวโยงในกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์

2. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผู้บริหำร ที่
อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่
จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั้น ให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรเกี่ยวกับต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลักเกณฑท์ี่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนด

3. ก  ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรที่มีส่วนไดเ้สียอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ในลักษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรรำยดังกล่ำ วไม่
สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ ใหง้ดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมใน
กำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นและใหแ้จง้กำรมีส่วนไดเ้สียอย่ำง
นอ้ยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ

4. มีกำรจดักำรโครงสรำ้งที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขวก้ับผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ เพื่อไม่ท  ำใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุ้นของบริษัทและ
บรษัิทย่อยในรำยงำนประจ ำปี

5. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนบริษัทตอ้งปฏิบัติตำมข้อบังคับ
บริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่ตอ้ง
ยดึถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษัิทเป็นที่น่ำเชื่อถือและไวว้ำงใจ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยและจัดใหม้ีกำรเผยแพร่ข้อมูลเพื่อควำม
เขำ้ใจในกำรถือปฏิบตัิดว้ย



โครงส ร้ า งการบ ริหาร จัดการที่ ดี  การก า กับดูแลที่ มี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้วยผู้ท รงคุณวุฒิที่ มีควำม รู ้
ควำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และมี
ควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้กรรมกำรบริษัทจะมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนด
นโยบำย กลยทุธ ์และภำพรวมขององคก์ร มีส่วนรว่มในกำรพิจำรณำ
แผนงำน และ งบประมำณประจ ำปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูน้  ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำม
คิดเห็นและอภิปรำยร่วมกับฝ่ำยบริหำร เพื่อใหเ้กิดควำมเห็นชอบ
ร่วมกัน รวมถึงก  ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณที่ก  ำหนดไว้อย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ ดแูลใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ  ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งมีหน้ำที่เป็น
ตวัแทนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
กำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท เพื่อใหด้  ำเนินไปอย่ำงถูกตอ้ง 
เป็นธรรม และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษัิทส่งเสรมิใหม้ีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีค วำมรู ้
ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและควำม
ซื่อสตัย ์โดยไม่จ  ำกัดเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำยุ ทักษะทำงวิชำชีพ 
หรอืคณุสมบตัิเฉพำะดำ้นอื่น ๆ 

ปัจจบุนับริษัทมีกรรมกำรทัง้สิน้จ  ำนวน 8 คน แบ่งเป็น กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรและมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งรวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน 
ซึ่งโครงสรำ้งกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำร
ออกเสียงเพื่อพิจำรณำในเรื่อง ต่ำง ๆ  นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
บรษัิทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรของบรษัิท 

39รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

กรรมกำรบริษัทตะหนักดีถึงประโยชน์ควำมหลำกหลำยของ
คณะกรรมกำรบรษัิทและเห็นว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่งในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
บรษัิททัง้นีค้วำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้  ำกดัเฉพำะในเรื่องเพศเทำ่นัน้ 
แต่ยงัรวมถงึ อำย ุประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณใ์นวิชำชีพ ทักษะ
และควำมรู ้ดงันัน้ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร
บรษัิทจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถและใชห้ลักเกณฑ์
ในกำรคดัเลือกซึ่งไดค้  ำนึงถงึผลประโยชน์ของควำมหลำกหลำยมำ
ประกอบดว้ย

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ในกำรประชมุผูถ้ือหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรบรษัิทออก
จำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับจ ำนวน
หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ โดยกรรมกำรที่พน้จำก
ต ำแหน่งอำจได้รับกำรพิจำรณำเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได้

ส  ำหรับกรรมกำรตรวจสอบนั้น กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนจะมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อบังคับของบริษัท อำจแต่งตั้ง ให้
กลบัมำใหม่ไดใ้นกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะ
เหตอุื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
กรรมกำรตรวจสอบมีจ  ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด 
โดยบุคคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยู่ในต ำแหน่ง
ไดเ้พียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ทัง้นีบ้รษัิทไดก้  ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระ
อย่ำงแทจ้รงิเหมำะสมกบัลักษณะเฉพำะของบริษัท โดยควำมเป็น
อิสระต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ก  ำหนด โดยบรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในครัง้แรก และหำกบริษัทมีควำม
จ ำเป็นที่จะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระนั้นด ำรงต ำแหน่ งต่อไป 
คณะกรรมกำรสำมำรถท ำ ได้ แต่ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำง
สมเหตสุมผลและชีแ้จงถงึควำมจ ำเป็นดงักล่ำวประกอบ 

และเพื่อใหเ้กิดควำมชัดเจนในหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ บริษัทจึงได้
ก  ำหนดหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใหช้ัดเจน เพื่ อ
ไม่ใหม้ีคนใดคนหนึ่งมีอ  ำนำจอย่ำงไม่จ  ำกดั  และแยกบุคคลที่ด  ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ออกจำกบุคคลที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำร และก ำหนดให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำร ทัง้นีใ้นปี 2562 ไม่มีกรรมกำรอิสระคนใด ด ำรงต ำแหน่ง
เกิน 9 ปี 



นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัสูง 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและขอ้แนะน ำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรจึงได้ก  ำหนด
นโยบำยกำรจ ำกัดจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็น
บรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ของกรรมกำรไดจ้  ำนวนไม่เกิน 
5 แห่ง ทั้งนี ้ ปัจจุบันกรรมกำรบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคนใดด ำรง
ต ำแหน่งในบรษัิทอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง 

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษัทไดก้  ำหนดใหก้รรมกำรผู้จัดกำร
และผูบ้ริหำรระดับสูงสำมำรถรบัต ำแหน่งที่บริษัทอื่นไดต้ำมควำม
จ ำเป็นและไม่ท  ำใหม้ีผลกระทบต่อหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของ
บรษัิท โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืผูม้ีอ  ำนำจ
อนมุตัิก่อน

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำน อีกทั้ง 
คณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถงึควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญัของกำรสืบ
ทอดต ำแหน่งงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู บริษัทไดจ้ัดท  ำแผนสืบทอด
ต ำแหน่งตัง้แต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป โดยไดร้ะบุตัวบุคคลที่จะท ำ
หน้ำที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สำมำรถท ำหน้ำที่แทน ใน
กรณีที่ยงัไม่มีตวับุคคลที่สำมำรถรบัไดท้ันที ไดจ้ัดใหม้ีระบบพัฒนำ
บุคลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้ม รวมทัง้สรรหำจำก
ภำยนอก ทัง้นี ้เพื่อรกัษำควำมเชื่อมั่นใหน้ักลงทุน องคก์ร ตลอดจน
พนักงำนว่ำในกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำง
ทนัท่วงที

การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

คณะกรรมกำรไดก้  ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้
ส่วนเสียของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท เพื่อควำมโปร่งใสและ
ป้องกนัปัญหำที่อำจก่อใหเ้กิดกำรขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ดงันี ้

- กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร รวมถงึบุคคลในครอบครวัที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท จะตอ้งจัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียใหก้บับรษัิท โดยที่กรรมกำรและผูบ้รหิำรแต่ละคนจะตอ้ง
จดัท  ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียนับตัง้แต่วนัที่เขำ้ด  ำรงต ำแหน่ง

- คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย
ดงักล่ำว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม  ของทกุปี

- กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีหน้ำที่จัดท  ำและรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษัิท เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัย์
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนั นับจำกวนัที่มีกำรเปล่ียนแปลง

- คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำน
กำรมีส่วนไดเ้สีย
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การควบคุมภายใน

บรษัิทใหค้วำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทัง้ระดับบริหำร
และระดบัปฏิบตัิกำร จงึไดม้ีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และอ  ำนำจ
ด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร มีกำรควบคมุดแูลกำร
ใช้ทรพัย์สินให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรบัผิดชอบในกำรอนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรจดัเก็บดแูลทรพัยสิ์นออกจำกกนั เพื่อใหเ้กิดกำร
ถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่ำงกนัอยำ่งเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำร
ควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบ
รำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้รหิำรสำยงำนที่รบัผิดชอบ
ปัจจบุนั บรษัิทไดม้ีกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำ โดยมีนำงสำววรรณำ เมลือง
นนท์ (กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ  ำกัด) 
เป็นผูด้  ำเนินกำร เพื่อท  ำกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษัิท โดยภำยหลงัจำกกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทจะมีกำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในอิสระ
จำกภำยนอกเขำ้มำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัท และให้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมภำยใน 
(Compliant unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทที่ปรกึษำดงักล่ำว

การก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคัญกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และไดจ้ัดท ำนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และ บรษัิทรว่มอื่น ๆ เพื่อใชใ้นกำร
กบัดแูลบรษัิทดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบรษัิทมีกลไกในกำรก ำกบั
ดูแลที่ท  ำสำมำรถควบคุมดูแล กำรจัดกำร และรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และ บรษัิทรว่มอื่น ๆ เพื่อดแูล
รกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทฯ ซึ่งรวมถงึ 

กำรส่งบุคคลเข้ำไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็นกรรมกำร
บริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องเป็น
บุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม และ บรษัิทรว่มอื่น ๆ ดงักล่ำว

ตวัแทนของบรษัิทฯ จะคอยก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และ 
บรษัิทรว่มอื่น ๆ  ใหป้ฏิบตัิตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก  ำหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของ
ธุรกิจ นอกจำกนีต้วัแทนจะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทย่อยมีข้อบงัคบัในเรื่อง
กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรไดม้ำหรือจ  ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินหรือ
กำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
และใช้หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำ
รำยกำรขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ
กำรก ำกับดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคัญใหถู้กตอ้งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑข์องบริษัทฯ และใหม้ีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรบันทึก
บญัชีของบรษัิทดงักล่ำวใหบ้ริษัทฯสำมำรถตรวจสอบและรวบรวม
มำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก  ำหนดดว้ย



นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการตอ่ตา้นการทุจริตคอรรั์ปชัน

บรษัิทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย และ
ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยไดก้  ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันไวใ้นคู่มือ
จรยิธรรมทำงธุรกิจของบรษัิทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรื่อง “นโยบำยเกี่ยวกบักำรรบั  กำรใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกนักำร
ทจุรติและกำรใหสิ้นบน” โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนถกูหำ้มไม่ใหเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคู่คำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ 

• ผูบ้รหิำรและพนักงำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทำงที่ มิชอบ

นโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหสิ้นบน

• กำรรบัหรอืใหท้รพัยสิ์นหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่อำจสรำ้งแรงจงูใจในกำรตดัสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และ
ตอ้งมั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท  ำใหเ้กิดข้อครหำหรือท ำใหบ้ริษัทเส่ือมเสียชื่อเสียง ส ำหรบัส่ิงของที่ กรรมกำรบริษัทไดร้บัจะเก็บไวใ้น
ส ำนักงำน หรอืแจกจ่ำยใหก้บัพนักงำนในบรษัิท

• กำรจดัซือ้จดัหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก  ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่กำรตัดสินใจตอ้ง
ค ำนึงถงึควำมสมเหตสุมผลดำ้นรำคำ คณุภำพและบรกิำรที่ไดร้บั รวมทัง้ตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดอ้ย่ำงโปรง่ใส

• ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั บรษัิทจะตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่อำจจงูใจใหร้ฐัหรอืพนักงำนของรฐัด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดี
กำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงกนัหรอืกำรกระท ำใด ๆ  ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้กส็ำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดง
ควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสต่ำง ๆ เป็นตน้

บทลงโทษ

บรษัิทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  รองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร หรือผูบ้ังคับบัญชำแต่ละแผนกเป็นผูม้ีอ  ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำร
ลงโทษทำงวินัยแก่พนักงำนที่กระท ำควำมผิด หรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่บรษัิทก ำหนดไว ้โดยบรษัิทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไวเ้ป็นล ำดับขั้น
ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถงึกำรพกังำนหรอืกำรเลิกจำ้ง 

ทัง้นี ้นโยบำยดงักล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556 และไดป้ระกำศใหพ้นักงำนของบรษัิทรบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แต่วนัที่ 
18 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริต

บรษัิทไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเ์พื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ  ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อรว่มแสดงเจตนำรมณต์่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน และไม่ยอมรบัใหม้ีกำรเกิดกำร
ทจุรติใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท หรอืจำกกำรปฏิบตัิงำนในองคก์ร เมื่อวนัที่ 3 ตลุำคม 2560 

บรษัิทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปรง่ใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรคอรร์ปัชัน
และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิท โดยบรษัิทตระหนักและยดึมั่นในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบและไม่มีขอ้ยกเวน้ ตลอดจนไม่เขำ้ไป
มีส่วนรว่มในกำรคอรร์ปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยดึถือและปฏิบตัิตำม
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ

42รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมา

43รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



44รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



45รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



46รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



47รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



48รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



49รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ๆ

50รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



51รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l



52รำยงำนควำมยั่งยืน 2562 - บรษัิท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) l


