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สารจากกรรมการบริษัท 

มีเพียงไมก่ี่ปีที่เกิดเหตกุำรณส์ ำคญัซึง่สง่ผลกระทบไปทั่วโลก โดยในปี 2563 เป็นหนึง่ในปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยไดร้บั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควิด 19 สง่ผลใหเ้กิดภำวะเศรษฐกิจถดถอยและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
ธุรกิจ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไปสูชี่วิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยเศรษฐกิจไทยปี 2563  หดตวัรอ้ยละ 6.1 จำกที่คำดกำรณ์
ไวป้ระมำณรอ้ยละ 6.7 ซึง่นอ้ยกวำ่จำกกำรคำดกำรณ ์ดว้ยมำตรกำรฟ้ืนฟทูำงเศรษฐกิจของภำครฐั โดยเฉพำะโครงกำรคนละครึง่
ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนใชจ้่ำยผ่ำนโครงกำรดงักล่ำว ในไตรมำสที่ 4 ถึงรอ้ยละ 0.3 ของ GDP ส่งผลใหก้ำรใชจ้่ำยภำคครวัเรือน
กลบัมำขยำยตวัเป็นบวก หลงัจำกหดตวัลงใน 2 ไตรมำสก่อนหนำ้ นอกจำกนี ้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัสง่ผลใหก้ำรสง่ออก
ของไทยในไตรมำสที่ 4 หดตวันอ้ยกว่ำที่ประเมินที่รอ้ยละ 2.0 อย่ำงไรก็ตำม แรงสง่จำกกำรทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในไตร
มำสที่ 4 ปี 2563 ขำดควำมตอ่เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของโควิดระลอกใหม่ที่มีจดุเริ่มตน้ในช่วงกลำงเดือนธันวำคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยเรื่องวัคซีนโควิดเป็นอีกตวัแปรหนึ่งที่ส  ำคัญ  อีกทัง้ปัจจัยทำงกำรเมืองที่ยังคงส่งผลต่อภำพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ  จำกกำรเคลือ่นไหวของกลุม่ผูช้มุนมุทำงกำรเมืองในช่วงตลุำคม-พฤศจิกำยน ก่อนจะเริม่ลดลงในช่วงตน้เดือนธนัวำคมที่
ผำ่นมำ โดยภำยใตส้ถำนกำรณด์งักลำ่ว ไดส้ง่ผลกระทบตอ่เนื่องมำยงัภำระของรฐับำลที่มำกขึน้ในกำรช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจ  

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 มีกำรคำดกำรณว์ำ่จะหดตวัเมื่อเทียบกบัระยะเดียวกบัปีก่อน จำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 ระลอกใหม ่เนื่องจำกผูบ้รโิภคเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรใชจ้่ำยและเก็บกระแสเงินสดมำกขึน้ สง่ผลใหก้ ำลงั
ซือ้ของผูบ้ริโภคอ่อนแอมำกยิ่งขึน้ อย่ำงไรก็ดี มำตรกำรกระตุน้กำรบริโภคผ่ำนบตัรสวสัดิกำรแห่งรฐั โครงกำรคนละครึ่ง และ
โครงกำรอื่น ๆ จำกทำงภำครฐั ไดช้่วยพยงุก ำลงัซือ้ของประชำชนไดเ้พียงบำงสว่น ดำ้นธุรกิจ กำรผลติสนิคำ้เพื่อจ ำหนำ่ยทัง้ในและ
ตำ่งประเทศหดตวัตำมค ำสั่งซือ้ที่ลดลง รวมทัง้ผลกระทบจำกกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์ี่ยงัยืดเยือ้และรำคำคำ่ระวำงที่ปรบัตวั
สงูขึน้มำก 

ปัจจุบนักำรขนสง่สินคำ้ทำงเรือเป็นระบบกำรขนสง่หลกัของกำรน ำเขำ้และสง่ออกสินคำ้ระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะคำ่
กำรขนส่งทำงเรือดว้ยตูค้อนเทนเนอรท์ี่มีมูลค่ำคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของปริมำณกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือทัง้หมดของโลก ส ำหรบั
ประเทศไทยที่มีกำรสง่ออกสินคำ้มำกกว่ำกำรน ำเขำ้ จึงมีโครงสรำ้งกำรใชง้ำนตูส้ินคำ้ที่ไม่สมดลุ ประกอบกบั ไทยยงัไม่สำมำรถ
ผลิตตูท้ี่มีคณุภำพ และไดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนสำกลได ้สง่ผลใหต้อ้งน ำเขำ้ตูเ้ปลำ่ปีละ 1.5 ลำ้น TEUs ตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 
2563 ปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรจ์ึงสง่ผลใหต้น้ทนุขนสง่ทำงเรือของไทยปรบัเพิ่มขึน้เป็นเท่ำตวั โดยเฉพำะในเสน้ทำง
หลกัจำกไทยไปยโุรปและสหรฐัอเมรกิำ และสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัยะส ำคญัตอ่ศกัยภำพกำรสง่ออกของไทย โดยสำเหตหุลกัเกิด
กำรจำกแพรร่ะบำดของโควิด 19 ที่ท ำใหแ้รงงำนในสหรฐัฯ และยโุรปหยดุงำนจนท ำใหตู้บ้รรทกุสินคำ้น ำเขำ้ตกคำ้งยงัท่ำเรือใน
ประเทศดงักล่ำวเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งคำดกำรณว์่ำสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอรจ์ะเริ่มฟ้ืนตวัในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 
2564 อยำ่งไรก็ตำม ภำวะเศรษฐกิจจะปรบัตวัดีขึน้หรอืไม ่ยงัคงตอ้งจบัตำสถำนกำรณข์องโควิด 19 ระลอกใหมต่อ่ไป  
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ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2563 กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุ 26.07 ลำ้นบำท โดยงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 8.38 ลำ้นบำท แมว้่ำในปีนี ้
มีสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 มีผลกระทบต่อทกุภำคอตุสำหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก บริษัทฯ 
ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ำกรำยไดข้องลกูคำ้ทไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวเช่นกนั โดยมีกำรใชบ้ริกำรกำร
ขนสง่ลดลง สง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง แต่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีผลก ำไรสทุธิ เกิดจำกกำรพยำยำมหำแหลง่รำยได้
ทำงอื่นเพื่อชดเชยรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ที่ลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ำกรำยไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีรำยไดจ้ำกโครงกำรพิเศษในกำร
ใหบ้ริกำรเปลี่ยนเครื่องเอกซเรยใ์นสนำมบิน จ ำนวน 11.07 ลำ้นบำท มีรำยไดท้ำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกกำรขำย
เงินลงทุนใน SSK 6.44 ลำ้นบำท มีรำยไดค้่ำเช่ำรถ และมีรำยไดก้ำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้จำกปีก่อน ประกอบกบักำรลด
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรงำนที่ลดลงดว้ยกำรควบคุมรำยจ่ำยควำมรอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจำกมำตรกำร
ช่วยเหลือของหน่วยงำนต่ำง ๆ จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 ในส่วนของงบกำรเงินรวมที่มีผลขำดทนุ
จ ำนวน 26.07 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุม่บรษัิทลดลงตำมสำเหตขุำ้งตน้ ประกอบกบัในช่วงครึง่
ปีหลงัของปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทไดซ้ือ้หน่วยงำนธุรกิจใหมภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยในสิงคโ์ปร ์(LG Container 
Line PTE LTD.) ส่งผลใหม้ีค่ำใชจ้่ำยและตน้ทุนในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำว ขำดทุน
จ ำนวน 39.23 ลำ้นบำท โดยตน้ทนุจำกกำรปรบัโครงสรำ้งนีแ้ลว้เสร็จในปีปัจจบุนั โดยจะก่อใหเ้กิดผลก ำไรของบรษัิทย่อยดงักลำ่ว
ในปี ตอ่ ๆ ไป ซึง่หำกไมร่วมผลขำดทนุจำกกำรปรบัโครงสรำ้งจะเห็นไดว้ำ่กลุม่บรษัิทฯ มีผลก ำไรสทุธิ ส  ำหรบัส ำหรบัปี 2563 เทำ่กบั 
6.58 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและรำยไดจ้ำกกำรขำย  

โดยในปีนีค้ณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นปิดบริษัทย่อยในประเทศเวียดนำม หยดุกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อยใน
ประเทศจีน และขำยเงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อระงบัผลขำดทุนในระยะยำวที่อำจเกิดขึน้จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทในอนำคต ทั้งนีบ้ริษัทฯ ยังคงเฝ้ำติดตำม
สถำนกำรณอ์ยำ่งใกลชิ้ดเพื่อปรบักลยทุธก์ำรบรหิำรและฝ่ำวิกฤตใหท้นัตอ่สถำนกำรณใ์นยคุ New Normal 

การจัดการเพื่อความยั่งยนื 

บริษัทฯ มุ่งเนน้และมุ่งมั่นที่จะขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนใหเ้ป็นองคก์รที่ดีของสงัคม ยึดถือและด ำเนินธุรกิจโดย
ค ำนึงถึงกำรเติบโตของผลก ำไร และพฒันำในมิติสิ่งแวดลอ้ม มิติสงัคม และธรรมำภิบำล (ESG) ที่ครอบคลมุตำมแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้สิทธิของผูถื้อหุน้ กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำร
เปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส กำรต่อตำ้นธุรกิจคอรร์ปัชัน ตลอดจนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและ
สม ่ำเสมอมำโดยตลอด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดร้บักำรประเมินจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai IOD) และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดบัดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 
ตรำสญัลกัษณ ์ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 (ปี 2561 – 2563) และยงัไดร้บักำรประเมินระดบั รอ้ยละ 100 จำกโครงกำรประเมินคณุภำพ
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  (AGM) ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 4 จดัโดยสมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
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ทัง้นีใ้นนำมของคณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร พนกังำน และบรษัิทในเครอื ขอขอบคณุในควำมเช่ือมั่น ควำมไวว้ำงใจ และ
ให้กำรสนับสนุนกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงดีเสมอมำจำกผู้ถือหุน้ นักลงทุน สถำบันทำงกำรเงิน พันธมิตรทำงธุรกิจ ลูกคำ้ 
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย ที่เป็นก ำลงัส ำคญัในกำรรว่มสรำ้งและเพิ่มคณุคำ่ควำมส ำเร็จ
ในกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนดว้ยดีมำโดยตลอด 

บรษัิทฯ ขอใหค้วำมมั่นใจและยืนยนัเจตนำรมณใ์นกำรขบัเคลือ่นธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนในมิติสิง่แวดลอ้ม มิติสงัคม และธรร
มำภิบำลภำยใตห้ลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม โดยกำรพัฒนำและกำรเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ที่ดีที่สดุ ดว้ยบคุลำกรที่มีประสิทธิภำพดำ้นทกัษะ ควำมช ำนำญในกำรท ำงำน รวมทัง้รว่มผลกัดนั
ใหท้กุภำคสว่นเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง ตลอดจนกำรวำงแผนกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกิจ ใหส้ำมำรถขบัเคลือ่นไปดว้ยควำมมั่นคงและ
ควำมยั่งยืน พรอ้มทัง้รองรบักบักำรขยำยและกำรเติบโตของบรษัิทฯ ในทกุสถำนกำรณต์ำ่ง ๆ  ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต สูค่วำมส ำเรจ็
ตำมเปำ้หมำยขององคก์รไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 
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รู้จัก NCL 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบ      

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

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

เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรภำยในกลุม่บรษัิทและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 
ในปี 2552  VP จึงไดเ้ริ่มหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงำนซึ่งเป็นผูก้่อตัง้ UNI ไดข้ำยหุน้ UNI ใหแ้ก่คุณกิตติ          
พวัถำวรสกุล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมำคณุกิตติ พวัถำวรสกุล ไดม้ีกำรขำยหุน้ UNI ใหแ้ก่บคุคลภำยนอกทัง้หมด 
แต่ UNI ยงัคงใชส้ถำนที่ประกอบกิจกำรในอำคำรเดียวกนักบับริษัทฯ และยงัตอ้งพึ่งพำบริษัทฯ ในดำ้นเอกสำรต่ำง ๆ รวมถึงกำร
บริหำรจดักำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบนั  VP และ UNI จดทะเบียนยกเลิกบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ บริษัทฯ               
ที่ยงัคงประกอบธุรกิจอยูใ่นปัจจบุนัจึงมีเพียงบรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั เพียงแหง่เดียว 

นบัตัง้แต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศไดท้ัง้
แบบไมเ่ต็มตูค้อนเทนเนอร ์(LCL) และแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ใหบ้รกิำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเป็นตวัแทนในกำร
ออกสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ นอกจำกกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจรบัจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศแลว้ ในช่วงปี 2554 บรษัิทฯ ยงัได้
มีกำรลงทนุในธุรกิจขนสง่ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วงเพื่อสรำ้งควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้โดยเริ่มตน้ท่ี
เสน้ทำงในภำคใต ้และขยำยไปในเสน้ทำงภำคตะวนัออก และกรุงเทพมหำนคร  

ต่อมำไดม้ีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท(มหำชน) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ
วนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดด้  ำเนินกิจกำรดว้ยควำม
มั่นคงมำกว่ำ 20 ปี มีทนุจดทะเบียน 113.53 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้ 113.53  ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญั 454.15 
ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุม่บริษัท”) รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 9 บริษัท ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นจดักำรขนส่งแก่ลกูคำ้ทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำร
จัดส่งสินคำ้แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร  ์(LCL), กำรขนส่งสินคำ้แบบจำกประตูสู่ประต ู(Door to 
Door), กำรด ำเนินกำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกร (Custom’s Broker), กำรใหบ้รกิำรจดัหำตูข้นสง่สนิคำ้ (SOC), ใหบ้รกิำรเช่ำตูค้อนเทน
เนอร ์และกำรขนสง่สนิคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่ง, ตวัแทนขนสง่ทำงเรอื และ บรษัิทยอ่ยที่ท ำธุรกิจอื่น ๆ 1 บรษัิท 
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ประกอบธุรกิจผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหนำ่ยอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทย่อไปถือหุน้ ทัง้สิน้ 
10 บรษัิท มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั(มหำชน) บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจ
ดงันี ้ 

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

กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรใหบ้ริกำร
ขนสง่ในประเทศ โดยแตล่ะกลุม่กำรใหบ้รกิำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

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

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ กำรเป็นผูบ้รหิำรจดักำรใหเ้กิดกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้จำกจดุขน
ถ่ำยสินคำ้เพื่อสง่ออกจำกประเทศไทยไปสูย่งัจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำง ๆ กว่ำ 180 ประเทศซึ่งครอบคลมุ
ทกุเสน้ทำงกำรคำ้หลกัทั่วโลก และกำรเป็นผูบ้ริหำรจดักำรกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้จำกประเทศตำ่ง ๆ มำสูจุ่ดขนถ่ำย
สินคำ้เขำ้ประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนส่งทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้
ใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจดัหำระวำงเรือหรือเครื่องบินรวมทัง้ตู้
คอนเทนเนอรจ์ำกผูป้ระกอบกำรขนสง่ อนัไดแ้ก่ บริษัทเรือหรือสำยกำรบินเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ นอกจำกนี ้กลุม่
บริษัทยงัไดม้ีกำรประสำนงำนกบัพนัธมิตรในประเทศต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถใหบ้ริกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้จำกท่ำเรือ
หรือสนำมบินในตำ่งประเทศไปยงัจดุหมำยปลำยทำงที่อยูภ่ำยในประเทศต่ำง ๆ นัน้ไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรดงักล่ำวนบัเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษัท โดยปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร
จดักำรขนสง่สินคำ้ระหวำ่งประเทศเท่ำกบั 1,050.01 ลำ้นบำท และ 774.37 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณ
รอ้ยละ 80.35 และรอ้ยละ 84.43ของรำยไดร้วมในแตล่ะปี ตำมล ำดบั 

กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทสำมำรถแบง่ตำมวิธีกำรขนสง่ไดด้งันี  ้  

1.1.1  กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล  : ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งทำงทะเล
ครอบคลมุทัง้ 5 ทวีป ไดแ้ก่  ยุโรป, อเมริกำ, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกำ  ซึ่งครอบคลมุท่ำเรือหลกัของเขต
กำรคำ้ส ำคญัในกลุม่ประเทศต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงครบถว้นรวมกว่ำ 180 แห่ง ส  ำหรบักำรขนสง่สินคำ้ทำงทะเลสำมำรถ
แบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

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

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

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

 กำรใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สินคำ้ โดยทำงกลุม่บริษัทจะซือ้ และเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์เพื่อให้
ลกูคำ้ที่เป็นผูป้ระกอบกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่เช่นเดียวกบักลุม่บรษัิทเช่ำตอ่  

1.1.2 กำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศ : เป็นวิธีกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศที่รวดเรว็ ใชร้ะยะเวลำในกำร
เคลื่อนยำ้ยสินคำ้ไปสู่จุดหมำยปลำยทำงที่สัน้กว่ำกำรขนส่งทำงทะเล แต่มีตน้ทุนที่สงูกว่ำจึงเหมำะส ำหรบักำร
ขนส่งสินคำ้ที่มีอำยุในกำรเก็บรกัษำสัน้หรือตอ้งกำรรกัษำอุณหภูมิ เช่น ผกัสดและผลไม ้รวมทัง้สินคำ้ที่ตอ้งกำร
ควำมรวดเรว็ในกำรจดัสง่ซึง่มีน ำ้หนกัและปรมิำณไมม่ำกนกั เช่น เอกสำรและสิง่ตีพิมพต์ำ่ง ๆ ส ำหรบักำรใหบ้รกิำร
แก่ลูกค้ำที่ตอ้งกำรบริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศนี ้กลุ่มบริษัทจะให้บริกำรจัดหำสำยกำรบินตำม
ตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดที่ลกูคำ้ตอ้งกำร, จดักำรดำ้นเอกสำรพิธีกำรศลุกำกร รวมถึงเป็นตวัแทนในกำรออกสนิคำ้
ใหแ้ก่ลกูคำ้ ปัจจุบนักลุม่บริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ทำงอำกำศรวมแลว้กว่ำ 180 ประเทศเช่นเดียวกัน 
ทัง้นีต้ัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนของสำยกำรบิน Israel airline จึงท ำใหม้ีรำยได้
จำกกำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศเพิ่มขึน้ 

1.1.3 บริกำรอื่น ๆ: บริษัทฯ มีกำรใหบ้ริกำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกรและเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรเป็น
ตัวแทนในกำรออกสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตอ้งอำศัยผูท้ี่มีควำมเช่ียวชำญดำ้นพิธีกำร
ศลุกำกรและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรน ำเขำ้-สง่ออก เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในแต่
ละประเทศไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและสำมำรถรบัหรอืสง่สนิคำ้ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ  
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ปัจจบุนั บรษัิทฯ มีส  ำนกังำนท่ีใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ 2 แหง่ ไดแ้ก่ ที่ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทฯ         

ในกรุงเทพ และส ำนกังำนสำขำทีอ่  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ   
ในช่วงปลำยปี 2557 บรษัิทฯ ไดล้งทนุในบรษัิทยอ่ย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร ์

เพื่อใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศจำกประเทศสงิคโ์ปร ์ ไปสูย่งัจดุหมำยปลำยทำงในภมูิภำคตำ่ง ๆ โดยมีเปำ้หมำย
หลกัคือ ทวีปอเมรกิำ ทวีปเอเชีย และทวีปยโุรป  

ในช่วงตน้ปี 2559 บรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุกบั LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพื่อจดัตัง้บริษัท
ย่อย คือ บริษัท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เพื่อใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหวำ่งประเทศและใหบ้ริกำรจดัหำตูเ้ปลำ่ให้
ลกูคำ้ ต่อมำในระหว่ำงปี 2561 บริษัท เลเจนท ์ชิปป้ิง (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั 
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูร้่วมลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน และบริษัทยังคงด ำเนินธุรกรรมตำมปกติ 
จนกระทั่งตน้เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกัด ทัง้จ ำนวน 
เนื่องจำก บรษัิท แอล จี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ำกดั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุตอ่เนื่อง และกำรด ำเนินงำนหลกัในสว่นท่ีเป็นตวัแทน
มีรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนนอ้ยมำกเมื่อเทียบกบัรำยไดข้องกลุม่บริษัท ดงันัน้กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิท แอล จี คอนเทน
เนอร ์ไลน ์จ ำกดั จึงไมไ่ดม้ีผลกระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินของกลุม่บรษัิท 

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

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

ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร ์ไดด้  ำเนินกำรลงทุน
ในบริษัทย่อย ต่ำง ๆ ดงันี ้NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรฐัอเมริกำ, Qingdao National Container Line 
Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd.  ในประเทศสงิคโปร์
, และเข้ำลงทุนใน  PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยำยฐำน
รำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ จำกประเทศที่ตัง้ส  ำนกังำน ไปสูย่งัจุดหมำยปลำยทำงในภมูิภำคต่ำง ๆ แต่
เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ไดข้ยำยวงกวำ้งในหลำยประเทศทั่วโลก ท ำใหบ้ริษัทฯ
ตอ้งตดัสินใจปิดบริษัทในประเทศเวียตนำม และหยุดด ำเนินกิจกำรบริษัทในประเทศจีนทัง้สองแห่ง และขำยเงินลงทนุบริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซียในระหวำ่งปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 มีผลกระทบตอ่กำรขนสง่
สนิคำ้ใหร้ำยไดล้ดลงอยำ่งมำกซึง่หำกด ำเนินกำรตอ่จะท ำใหส้ง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุม่บรษัิทฯ 

ตวัอยำ่งภำพกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศและกำรจดัตูค้อนเทนเนอร ์ ตวัอยำ่งหนำ้จอระบบ Log Freight 
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ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร ์ไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้ 
NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย เพื่อรองรบักำรขยำยฐำนรำยไดใ้นกำรใหบ้ริกำรจัดกำรขนสง่
ระหวำ่งประเทศ แตย่งัไมเ่ริม่ด  ำเนินกิจกำร  

 
1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เริ่มใหบ้ริกำรขนสง่สินคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งใน    

ปี 2554 เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่ใชบ้ริกำรจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศกับบริษัทฯ อยู่
แลว้ และยงัเป็นกำรขยำยกำรท ำธุรกิจโดยอำศยัควำมช ำนำญในดำ้นกำรบริกำรจดักำรระบบขนส่งของบริษัทฯ  
เพื่อใหบ้ริกำรแก่กลุม่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วง อีกดว้ย 
ณ สิน้ปี 2558 บรษัิทฯ มีรถบรรทกุหวัลำกจ ำนวน 65 คนั และมีหำงพว่งส ำหรบัตอ่กบัรถบรรทกุหวัลำกเพื่อขนสนิคำ้
จ ำนวน 98 หำง โดยหำงพว่งของบรษัิทมีทัง้แบบกำ้งปลำซึง่ออกแบบมำส ำหรบัใชว้ำงตูค้อนเทนเนอร ์และแบบพืน้
เรียบที่สำมำรถใชว้ำงตูค้อนเทนเนอรห์รือวำงสินคำ้โดยตรงบนหำงพ่วง  กำรใหบ้ริกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ในประเทศ
ของบรษัิทฯ นีม้ีเสน้ทำงใหบ้รกิำรจำกโรงงำนผูผ้ลติสนิคำ้ไปยงัจดุขนถ่ำยสนิคำ้เพื่อเตรยีมสง่ออกจำกประเทศ และ
จำกจดุขนถ่ำยสนิคำ้ในกำรน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศมำสูโ่รงงำนหรอืจดุหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ  ในประเทศ รวมถึงกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกต้นทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำง ๆ ในประเทศตำมที่ลูกค้ำต้องกำร โดยบริษัทมี               
จดุใหบ้รกิำรรบัขนสง่สนิคำ้ในประเทศ ดงันี ้

 จุดบริการหาดใหญ่ : ตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ  

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

 จุดบริการพระราม 2 : ตัง้อยูท่ี่เขตพระรำม 2 กรุงเทพมหำนคร ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำง
ใกล ้ไดแ้ก่ กำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ที่โรงงำนในเขตแหลมฉบงั และน ำสินคำ้จำกโรงงำนมำสง่ที่
ทำ่เรอืแหลมฉบงั ทำ่เรอืคลองเตย และแบบระยะทำงไกลโดยกำรน ำตูค้อนเทนเนอรเ์ปลำ่ไปรบัสินคำ้ในจงัหวดั
แถบภำคกลำงและภำคตะวนัออกแลว้น ำสนิคำ้กลบัมำสง่ที่ทำ่เรอืแหลมฉบงั และทำ่เรอืคลองเตย 
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ในช่วงตน้ปี 2559 บริษัท ฯ ตดัสินใจแยกธุรกิจขนสง่ภำยในประเทศ โดยรว่มจดัตัง้กิจกำรรว่มคำ้กบับคุคลภำยนอกซึง่มี

ศกัยภำพสงู และมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจขนสง่เป็นอยำ่งดี เนื่องจำกมีประสบกำรณย์ำวนำน และสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้รำย
ใหญ่ ๆ ใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้บรษัิทท่ีจดัตัง้ใหมช่ื่อ บรษัิท เอส เอส เค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม” หรอื “SSK”) โดยบรษัิทฯ 
ใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และโอนทรพัยส์ินคือ รถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วง ทัง้หมดเป็นเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ดงักล่ำว
เพื่อลดภำระดำ้นคำ่ใชจ้่ำยทัง้ดำ้นตน้ทนุ และคำ่เสือ่มรำคำของบรษัิทฯ และเพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำรตน้ทนุ สง่เสริม
ใหบ้รษัิท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และตอ่เนื่องในอนำคต และเพิ่มจดุใหบ้รกิำรขนสง่เพิ่มอีก 1 แหง่คือ 

 จุดบริการสระบุรี : ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินคำ้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใชใ้นกำรก่อสรำ้ง 
ปัจจบุนัมีกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้แบบระยะทำงใกลแ้ละระยะทำงไกล 

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

 ขำยสนิทรพัยส์ว่นหวัลำก - หำงพว่ง ส ำหรบัขนปนู จ ำนวน หวัลำกจ ำนวน 48 หวั หำงพว่งจ ำนวน 55 หำง ใหผู้้
ร่วมทุนอีกฝ่ำย ในรำคำตำมบญัชี ซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ SSK  เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำคำตำม
บัญชีแลว้มีมูลค่ำสูงกว่ำรำคำตลำด (อำ้งอิงรำคำตลำดรถปูนมือสอง โดยเปรียบเทียบประเภทและอำยุที่
ใกลเ้คียงกนั  ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560)  

 คืนทุนโดยกำรลดทุนให้ผู้ร่วมทุนอีกฝ่ำย จ ำนวน 12,125,720 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (เป็นรำคำ par ที่
ก ำหนดไวต้ัง้แตเ่ริ่มตน้) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บำทพรอ้มทัง้รบัผลขำดทนุสะสมของเงินลงทนุดงักลำ่ว 
ตัง้แต่เริ่มกิจกำร จนถึง 31 พฤษภำคม 2560 ตำมสดัสว่นกำรลงทนุ เป็นจ ำนวน 17,430,400.84 บำท โดยคิด
จำกมลูคำ่ตำมสดัสว่นของผูถื้อหุน้คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2560  

วตัถปุระสงคก์ำรลดทนุครัง้นี ้เพื่อปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของ SSK โดยก่อนกำรลดทนุ SSK บริหำรตำมขอ้ก ำหนดตำม
สดัสว่นกำรรว่มทนุโดยทัง้ 2 ฝ่ำย ตอ้งรว่มกนับรหิำร และมีอ ำนำจเทำ่ ๆ  กนั และหลงัจำกกำรลดทนุ NCL จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ
บริหำรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรท ำงำนและกำรบริหำรคล่องตัวมำกขึน้ และเพื่อลดภำระตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำรถปูน
ประมำณ 0.78 ลำ้นบำทต่อเดือนและค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ในกำรบริหำรงำนประมำณ 2 ลำ้นบำท ต่อเดือน โดยภำยหลงักำรลดทนุ      
ไม่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจำกทรพัยส์ินที่เหลือของบริษัท ฯ เป็นหวัลำก – หำงพ่วง ที่บริษัท มีประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญ และมีผูบ้ริหำรที่มีประสบกำรณค์วำมเช่ียวชำญในดำ้นกำรขนสง่โดย หวัลำก – หำงพ่วงมำกว่ำ 20 ปี ซึ่งฝ่ำย

ตวัอยำ่งภำพรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่ง ตวัอยำ่งหนำ้จอ GPS 
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บรหิำรมีนโยบำยขยำยฐำนลกูคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรกำรขนสง่ผลติผลทำงกำรเกษตรและอปุโภคบรโิภคเพิ่มมำกขึน้ และเลง็เห็นวำ่มี
กำรปรบัตวัที่ดีขึน้ ซึง่ในปี 2562 มีกำรปรบัตวัที่ดีขึน้แตย่งัไมเ่ป็นที่พอใจของฝ่ำยบริหำร จึงไดม้ีกำรอนมุตัิใหข้ำยหุน้สำมญัทัง้หมด
ในบรษัิท SSK ใหผู้ถื้อหุน้ทำ่นหนึง่ในรำคำทนุ เพื่อลดควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท เนื่องจำก SSK มีผลกำรด ำเนินงำน
ที่ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทมำ และลดควำมเสี่ยงจำกภำระที่อำจจะตอ้งสนบัสนุนทำงกำรเงินโดยกำรเพิ่มทุนใน
อนำคต ซึง่มีผลให ้SSK สิน้สภำพกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562  

ทัง้นีภ้ำยหลงัจำกกำรขำยหุน้ SSK บริษัทฯ ยงัคงใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้โดยตูค้อนเทนเนอรภ์ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทฯ โดยมีจดุกำรใหบ้รกิำรท่ีแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุี 

กำรขนสง่ในประเทศของกลุม่บริษัทฯ นอกจำกจะมีกำรขนสง่โดยรถหวัลำก – หำงพ่วง แลว้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ริ่ม
ลงทุนในกิจกำรขนส่งโดยรถกระบะพิกอปั เพื่อใชร้บัขนส่งกระจำยสินคำ้ต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรแก่กลุ่ม
ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้ในประเทศทำงถนนดว้ยรถกระบะพิกอปั โดยอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำรบรกิำรจดักำรระบบกำร
ขนสง่สนิคำ้ ของบรษัิท ฯ และสำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นกำรขนสง่สนิคำ้ของบรษัิทฯใหเ้ตบิโตได ้โดย ปัจจบุนัมีกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้ระยะใกลแ้ละระยะไกล 

 

                
 

                                                                              ตวัอยำ่งภำพรถกระบะพิกอปั 
 

สรุปทางเลอืกของผู้ประกอบการกรณีด าเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกสข์อง NCL 
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2. ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเคร่ืองไตเทียม และจัดจ าหน่ายครุภัณฑท์างการแพทย์
ส าหรับใช้ในหน่วยไตเทียม 

กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือดผูป่้วยโรคไตดว้ยเครื่องไตเทียม และและจัดจ ำหน่ำยครุภณัฑท์ำงกำรแพทย์
ส  ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม ของกลุม่บริษัทฯ อยู่ภำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกดั ( “GWM”) ซึ่งจดัตัง้ขึน้
เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2559 โดยบรษัิท ฯ ลงทนุใน GWM สดัสว่นรอ้ยละ 44.44 ซึง่มีสถำนะเป็นบรษัิทรว่ม ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 
2561 บริษัทฯ ไดซ้ือ้หุน้ใน GWM เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งท ำใหบ้รษัิทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มเป็นรอ้ยละ 52.80 โดยมีผลท ำให ้
GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัดังกล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562  และ 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตซึ่งรวมในงบกำรเงินรวมของบริษัท เท่ำกับ 117.69  ลำ้นบำท และ 103.34 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สดัสว่นประมำณรอ้ยละ 9.01 และรอ้ยละ 11.27 ของรำยไดร้วมแตล่ะปี 

กำรฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นกำรบ ำบดัทดแทนไตที่ไดร้บัควำมนิยมสงูสุดในประเทศไทย 
ขอ้มลูกำรลงทะเบียนบ ำบดัทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 2562 
พบว่ำ มีผูป่้วยที่รบักำรฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมำณ 114,262 รำย หรือคิดเป็น 2,274 รำยต่อ
ลำ้นประชำกร และมีจ ำนวนผูป่้วยเพิ่ม ขึน้แต่ละปี ( incidence case) ประมำณ 16,997 รำย หรือ 338.4 รำยต่อลำ้นประชำกร 
เนื่องจำกผูป่้วยโรคไตมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ทกุปี กำรขยำยตวัของศนูยไ์ตเทียมจึงเพิ่มขึน้ดว้ย ท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้ยำส ำหรบั
ฟอกเลือดมำกขึน้ ทำงบริษัทเล็งเห็นถึงควำมตอ้งกำรกำรใชน้ ำ้ยำฟอกเลือดและกำรขยำยตวัของศนูยไ์ตเทียมที่เพิ่มขึน้ จึง ลงทนุ
รว่มกบัผูท้ี่เช่ียวชำญและมีประสบกำรณย์ำวนำนกวำ่ 20 ปี ในดำ้นเทคนิคของเครื่องไตเทียม กำรผลิตน ำ้ยำฟอกเลือด และระบบ
น ำ้บรสิทุธ์ิท่ีใชใ้นหนว่ยไตเทียมและโรงงำนผลติน ำ้ยำฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม เพ่ือเปิดกิจกำรโรงงำนผลติน ำ้ยำส ำหรบัผูป่้วย
ที่ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทียม และไดน้ ำเครือ่งจกัรที่ทนัสมยัที่เป็นระบบอตัโนมตัิในกำรผลติและใชร้ะบบ Programmable Logic 
Controller (PLC) มำใชค้วบคุมขบวนกำรผลิตทัง้หมดเพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และใหเ้ป็นไปตำม
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นโยบำยคณุภำพของบรษัิท โดยมีกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยคอื โรงพยำบำลภำครฐัและเอกชน รวมถึงศนูยไ์ตเทียมเอกชนทั่วไป  โรงงำน
ตัง้อยูท่ี่เลขท่ี 13/7 หมูท่ี่ 8 ถนนบำงมว่ง-บำงคลูดั ต ำบลบำงมว่ง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบรุ ี11140 ซึง่ไดร้บัมำตรฐำนโรงงำน
อุตสำหกรรม, มำตรฐำนกำรผลิตน ำ้ยำฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, มำตรฐำนกำรผลิต
เครื่องมือแพทยต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตเครื่องมือแพทยข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ 2548 
(GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนีบ้ริษัท มีปริมำณกำรผลิตปกติอยู่ที่ประมำณ 100,000 
แกลลอนตอ่เดือน  
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โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถอืหุ้นดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NCL  Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ในระหว่างด าเนินการปิดบริษัท (อ้างอิง ที ่NCL-M12/3  
วันที ่13 พฤษภาคม 2563) 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุน้ (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้น
จดักำรขนสง่แก่ลกูคำ้ทัง้ทำงบก, ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่งครอบคลมุทัง้กำรจดัสง่สินคำ้แบบเต็มตูค้อนเทนเนอร ์(FCL) และ  
ไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนส่งสินค้ำแบบจำกประตูสู่ประตู (Door to Door), กำรด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร 
(Custom’s Broker), กำรใหบ้ริกำรจดัหำตูข้นสง่สินคำ้ (SOC), ใหบ้ริกำรเช่ำตูค้อนเทนเนอร ์และกำรขนสง่สินคำ้ในประเทศดว้ย
รถบรรทุกหวัลำก-หำงพ่วง, ตวัแทนขนส่งทำงเรือ และทำงอำกำศ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 9 บริษัท และ บริษัทย่อยที่ท  ำธุรกิจอื่น ๆ                     
1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลติน ำ้ยำลำ้งไตและจ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทย่อยไปถือ
หุน้ทัง้สิน้ 10 บรษัิท มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำร
ระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร  (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่  11 
พฤศจิกำยน 2557 ปัจจุบนับริษัทฯ ไดด้  ำเนินกิจกำรดว้ยควำมมั่นคงมำกวำ่ 20 ปี โดยมีทนุจดทะเบียน 113.53  ลำ้นบำท เป็นทนุ
จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 113.53  ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 454.15 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 
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2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)  
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”)  โดยจัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที่  25 พฤศจิกำยน 2557 ด้วยทุน                         
จดทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์และเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2560 ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น     
1 ลำ้นเหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์ เพื่อให้บริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์ (Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 
ธนัวำคม 2561 ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์และในปี 2562 บรษัิทฯ ได้
โอนเงินลงทนุเพิ่มใหก้บั NCL(S) เป็นจ ำนวนเงิน 1,325,356 เหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
1,574,635 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์เป็นจ ำนวน 2,900,000 เหรียญดอลล่ำรส์ิงคโปร ์และด ำเนินกำรจดทะเบียน
แลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562  
ตอ่มำในเดือนเมษำยน และเดือนมิถนุำยน 2563 บรษัิทฯ ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่มใน NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. 
จ ำนวน 1.09 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้1 เหรียญสิงคโปร ์ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1.09 ลำ้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเทำ่
จ ำนวน 25 ลำ้นบำทเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำร กำรจดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2563 เป็น
ผลใหม้ีทนุเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 4 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์ตอ่มำในเดือนกรกฎำคม 2563 บรษัิทฯ ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่ม
อีกจ ำนวน 0.35 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์หรอืเทียบเทำ่ 7.90 ลำ้นบำท เป็นผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 NCL Inter 
Logistics(S) Pte.Ltd. มีทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 4.32 ลำ้นเหรียญสิงคโปร ์ โดยปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุน้
ในสดัสว่น   รอ้ยละ 100 
2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกำ) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่  

23 กุมภำพนัธ ์2561เพื่อบริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder) ทนุจดทะเบียน
จ ำนวน 100,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั และในวนัที่ 8 ตลุำคม 2561 ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 
30,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ โดย  NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่  18 
พฤษภำคม 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจดักำรขนส่ง สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีทนุเรยีกช ำระแลว้ 346,375 หยวน) เมื่อเดือน
มกรำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มเป็นจ ำนวน 404,058 หยวน และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2562 (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีทุนเรียกช ำระแลว้ 
750,433 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
100 (ปัจจบุนับรษัิทหยดุด ำเนินกิจกำรชั่วครำวเพื่อหยดุกำรรบัรูผ้ลขำดทนุ เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ในประเทศจีน) 

2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกำยน 2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่ สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ดว้ยทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 หยวน และในระหวำ่งปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุ
เพิ่มดงันี ้ 

เดือนมกรำคม  ลงทนุเพิ่ม 337,360 หยวน  จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 
เดือนพฤษภำคม   ลงทนุเพิ่ม 675,110 หยวน จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 
เดือนสงิหำคม ลงทนุเพิ่ม 351,560 หยวน จดทะเบียนเพิ่มทนุวนัท่ี 21 สงิหำคม 2562  
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. ซึ่งเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 (ปัจจุบนับรษัิทหยดุด ำเนินกิจกำรชั่วครำวเพื่อ
หยดุกำรรบัรูผ้ลขำดทนุ เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
ในประเทศจีน) 

2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)์ ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม 
2561 เพื่อบริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10,000 เหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ (ทุนช ำระแล้ว 10,000 เหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 13 
กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมัติให้
ลงทนุเพิ่มจ ำนวน 90,000 เหรยีญดอลลำ่รส์งิคโปร ์และเมื่อวนัท่ี 2 ตลุำคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิใหล้งทนุเพิ่มอกี
จ ำนวน 1,150,000 เหรียญดอลลำ่รส์ิงคโปร ์รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,250,000 เหรียญดอลลำ่รส์งิคโปร ์
และและด ำเนินกำรจดทะเบียนแลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 10 ตลุำคม 2562   
ในเดือนเมษำยนและมิถุนำยน  NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน LG Container Line 
Pte.Ltd. จ ำนวน 1.09 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสงิคโปร ์หรือเทียบเท่ำ 1.09 ลำ้นเหรยีญสงิคโปร ์
เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำร กำรจดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2563 เป็นผลใหม้ีทนุเรียก
ช ำระแลว้จ ำนวน 2.34 ลำ้นเหรียญสิงคโปร ์ต่อมำในเดือนกรกฎำคม NCL Inter Logistics(S) Pte.Ltd. ไดโ้อน
เงินลงทนุเพิ่มอีกจ ำนวน 0.35 ลำ้นเหรียญสิงคโปร ์เป็นผลให ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 LG Container Line 
Pte.Ltd. มีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 2.69 ลำ้นเหรียญสิงคโปรโ์ดย NCL Inter Logistics (S) Pte. 
Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศเวียดนำม ไดจ้ดทะเบียน
จัดตัง้เมื่อวนัที่ 17 กรกฎำคม 2561 และในวนัที่ 1 สิงหำคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดเ้ขำ้
ลงทุนโดยผ่ำนกำรท ำสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจ ำนวนเงิน 100,000 
เหรียญดอลล่ำรส์หรฐั เพื่อใหบ้ริษัทดังกล่ำวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ตำม
เง่ือนไขที่ระบุในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สำมำรถแปลงสภำพเงินใหกู้้
ดังกล่ำวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำวที่เวลำใดก็ได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 NCL Inter 
Logistics (S) Pte. Ltd. มีกำรจ่ำยเงินใหกู้ย้ืมดงักลำ่วจ ำนวน 50,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั และจดัท ำเขำ้ท ำ
ขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงธุรกิจ (Business cooperation agreement) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้ควบคมุกำร
ด ำเนินธุรกิจและบริหำรงำนทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มของบริษัทดงักลำ่ว บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ควบคมุและสั่งกำร
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัทฯ นบันบัตัง้แต่วนัที่ท  ำสญัญำ ในเดือน
พฤษภำคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งผูถื้อหุน้  โดย NCL Inter Logistics 
(S) Pte. Ltd. ไดโ้อนเงินลงทนุเพิ่มจ ำนวน 1,225,000,000 ดองเวียดนำม (เทียบเท่ำ 50,000 เหรียญดอลล่ำร์
สหรฐั) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผูถื้อหุน้โดยมีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 
2,500,000,000 ดองเวียดนำม  และในเดือนพฤศจิกำยน 2562 มีผูถื้อหุน้รำยใหมซ่ึง่เป็นบรษัิทจ ำกดัในประเทศ
เวียดนำมเขำ้มำลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนำม และไดป้รบัเปลี่ยนจ ำนวนเงินในสญัญำเงินใหกู้แ้ปลงสภำพจำก 
100,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั เป็น 51,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเขำ้มำลงทนุของผูถื้อ



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 
 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563                                                                                                                                                                           17 

หุน้ใหม่ ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ลดลงจำกรอ้ยละ100 เป็นรอ้ยละ 49 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดย NCL 
Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 
และเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติให้ปิด NCL Inter Logistics 
Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัย่อยในประเทศเวียดนำม โดยถือหุน้ผ่ำน NCL Inter Logistics (S) 
Pte.Ltd. เนื่องจำกประสบภำวะขำดทนุและมีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้อย่ำงมำก อีกทัง้สถำนกำรณ์
แพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ซึง่มีผลกระทบตอ่กำรขนสง่สนิคำ้ใหร้ำยไดข้องบรษัิทลดลงอย่ำง
มำก จึงเห็นควรใหปิ้ดบริษัทดงักลำ่ว ก่อนที่จะไดร้บัผลกระทบไปมำกกว่ำนี ้เพื่อผลประโยชนข์องบริษัทฯและ
ตอ่ผูถื้อหุน้ในอนำคต ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลกิกิจกำร 

2.6 NCL International Logistics Private Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศอินเดีย ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้เมื่อ
วนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์2562 โดยมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลลำ่รส์หรฐั) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บริษัทย่อยดงักลำ่วมีทนุเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญ
ดอลล่ำรส์หรัฐ) และยังมิได้เริ่มด ำเนินกำร  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ        
บรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

3. บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด (“GWM”) 
บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท 

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

4. บริษัท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม”) โดยบรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุกบั Zim Integrated Shipping Services, Ltd. 

จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน  2560 ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“บรษัิทรว่ม”) ประกอบธุรกิจ
โดยเป็นตวัแทนขนสง่สนิคำ้ทำงเรอืให ้Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจบุนับรษัิทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563                                                                                       18 

  

 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563                                                                                      19 

โครงสร้างการบริหารองคก์ร 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ณ สิน้ปี 2563 มีจ านวนพนักงานทัง้สิน้ 134 คน 

 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563        20 

นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
NCL มีควำมมุ่งมั่นในกำรพฒันำบริษัท ใหเ้ป็นผูน้  ำในดำ้นกำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มำตรฐำนสำกล 

โดยจะเป็นทำงเลือกแรกและทำงเลือกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้และคู่คำ้ของบริษัท เนน้กำรท ำงำนอย่ำงมีคณุภำพและประสิทธิภำพ   
ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคญัที่น  ำไปสูก่ำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดว้ยกำรมุ่งเนน้ในดำ้น เศรษฐกิจ ดำ้นสงัคม 
และ สิง่แวดลอ้ม โดยอยูภ่ำยใตห้ลกัปฏิบตัิสำกล ซึง่ไดก้ ำหนดแนวทำงไวด้งันี ้

1. กำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมช ำนำญและใหบ้ริกำรแก่
ลกูคำ้ดว้ยควำมจรงิใจ พรอ้มทัง้สรำ้งเครอืขำ่ยพนัธมิตรทำงกำรคำ้และส ำนกังำนตำ่งประเทศที่มีประสทิธิภำพ 

2. ด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสตัย ์เป็นธรรม ยึดมั่นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทำงกำรคำ้ เสริมสรำ้งควำม
ชดัเจนโปรง่ใสในกำรบรหิำรองคก์ร รวมถึงสนบัสนนุกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ กำรปอ้งกนักำรแสวงหำผลประโยชน ์และ
กำรใชอ้  ำนำจในทำงมิชอบ เพื่อสรำ้งประโยชนส์งูสดุที่เป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

3. สง่เสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิมนษุยชน โดยค ำนึงถึงศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย ์สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค 
ของบุคคลที่ไดร้บักำรคุม้ครองตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง
รวมถึงกำรมใหค้วำมเคำรพตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ที่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอืตัง้อยู ่ 

4. มุ่งเนน้กำรปรบัปรุง พฒันำ กระบวนกำรท ำงำนและกำรใหบ้ริกำร ตลอดห่วงโซค่ณุคำ่ตำมหลกักำรบริหำรคณุภำพ
ทั่วทัง้องคก์ร เพื่อสรำ้งทศันคติดำ้นคณุภำพแก่บคุลำกรในองคก์ร สง่ผลตอ่กำรสรำ้งคณุคำ่เพื่อใหแ้ก่ลกูคำ้และสรำ้ง
กำรเจรญิเติบโตในระยะยำว 

5. สง่เสรมิใหม้ีกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรลดและควบคมุผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่
เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และ บรษัิทในเครอื รวมถึงคูค่ำ้ที่เก่ียวขอ้ง 

6. ห่วงใยและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนกังำน คู่คำ้ 
ลกูคำ้ ผูม้ำติดตอ่ เพื่อปอ้งกนักำรสญูเสยีชีวิต และทรพัยส์นิ ตลอดจนกำรบำดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย อนัเนื่องมำจำกกำร
ท ำงำน 

7. บริหำรจดักำรบคุลำกรดว้ยควำมเป็นธรรม ใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นแรงงำน และสง่เสรมิให้
เกิดควำมสขุในกำรท ำงำน อนัจะน ำไปสูก่ำรขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ  

8. ส่งเสริมกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพ และ 
ประสทิธิผลรวมถึงกำรสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่องคก์ร และ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

9. มุ่งมนัในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงครบถว้น และ รอบดำ้น เพื่อป้องกนัควำมสญูเสียและผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้ได ้เพื่อน ำไปสูค่วำมยั่งยืนในอนำคต  

10. เห็นควำมส ำคญัของทีมงำน พนกังำน และผูบ้ริหำร ทกุคนในองคก์ร และสนบัสนนุสรำ้งควำมสมคัรสมำนสำมคัคี 
สรำ้งควำมเป็นปึกแผน่ รวมใจ ซึง่ก่อใหเ้กิดพลงัในกำรขยัเคลือ่นองคก์รไปขำ้งหนำ้ 
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Sustainability Value Proposition 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

-  ลู ก ค้ ำ  ( ภ ำ ค รั ฐ , 
ภำคเอกชน) 
- คูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 
- ตั ว แ ท น จ ำ ห น่ ำ ย 
(Agent) 
- เจำ้หนีท้ำงกำรคำ้ 

- พนกังำน , ลกูจำ้ง 
-  ลู ก ค้ ำ  ( ภ ำ ค รั ฐ , 
ภำคเอกชน) 
- คูค่ำ้ 
- คูแ่ข่งทำงกำรคำ้  

- พนกังำน , ลกูจำ้ง 
- คณะกรรมกำรบรษัิท 
-  ลูกค้ำ, ตัวแทนกำร
ขำย, คู่คำ้ , ผู้ถือหุน้ , 
นั ก ล ง ทุ น ,  ส ถ ำ บัน
กำรเงิน, ชมุชน, สงัคม 
- คูแ่ข่งทำงกำรคำ้ 
- กลต,ตลท, หน่วยงำน
รำชกำร 

- พนกังำน , ลกูจำ้ง 
- ผูร้บัจำ้งขนสง่ 
- ผูถื้อหุน้, นกัลงทนุ 
- ธนำคำร 
- คูค่ำ้ (สำยกำรเดินเรือ
, สำยกำรบิน, รถขนส่ง
ทำงบก) 
- ชมุชน, สงัคม 
- หน่วยงำนรำชกำร 

-  หน่ ว ย งำนภำครัฐ 
(ศุลกำกร) ทั้งในและ
ตำ่งประเทศ 
 

- ลกูคำ้  
- ผูใ้ชส้ินคำ้  
- ชมุชน , สงัคม 

 

ประเด็นผลกระทบ 
- กำรแข่งขนัที่เป็นธรรม 
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
-  กำรรักษำควำมลับ
ของลกูคำ้ 
- ควำมรับผิดชอบต่อ
สินคำ้และบรกิำร 
- กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
 

- สิทธิมนษุยชน 
- กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
- กำรรว่มพฒันำคูค่ำ้  
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
-  สุขภำพและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน 
 
 
 

- สิทธิมนษุยชน  
-  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ด้ ำ น
แรงงำน 
-  สุขภำพและควำม
ปลอดภยั 
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
- กำรเปิดเผยขอ้มลู  
- กำรก ำกับดแูลกิจกำร
ที่ดี 
-  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
กฎหมำย 
- กำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
- สงัคม และ ชมุชน 

- สิทธิมนษุยชน 
-  สุขภำพและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน 
-  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ด้ ำ น
แรงงำน 
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
- กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
-  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
กฎหมำย 
- สงัคม และชมุชน 
- มลภำวะ  
-  ก ำ ร เปลี่ ยนแปลง
สภำพภมิูอำกำศ 

- ควำมรับผิดชอบต่อ
สินคำ้และบรกิำร 
- กำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
-  กำรรักษำควำมลับ
ของลกูคำ้ 
- กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
 
 
 

- สิทธิมนษุยชน 
- ควำมรับผิดชอบต่อ
สินคำ้และบรกิำร 
- กำรปฏิบตัิที่เป็นธรรม 
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การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสัิงคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม 

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

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

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

3. กำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่น : บริษัทต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รเพื่อควำมโปรง่ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได ้รวมทัง้ใหค้วำมรว่มมือกบัองคก์รตำ่งๆ เพื่อกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ และสง่เสรมิให้
พนกังำนตระหนกัในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

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

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

6. สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัย : บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกระบวนกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดั
พลงังำนตำมหลกักำรสำกล  

7. กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสงัคม  : บริษัทส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นกำรพัฒนำ
คณุภำพชีวิต ช่วยสรำ้งเศรษฐกิจและควำมเขม้แข็งใหก้บัชมุชนเพื่อนบำ้น และสงัคมไทย  

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



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563        24 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำแผนงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี กำรด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยไว ้

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

การก ากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำโดยตลอด อนัไดแ้ก่ สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำม
โปรง่ใส ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ไดท้บทวน ปรบัปรุงคู่มือ นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และ
นโยบำยในดำ้นตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส  ำหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) 
ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 เพื่อใหม้ีควำมครบถว้น ชดัเจน มี
แนวทำงปฏิบตัิครอบคลมุทกุดำ้น เช่นกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย (Whistleblower Policy) พรอ้มทัง้จดัใหม้ีช่องทำงเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บัผูต้อ้งกำรใหข้อ้มลูอีกดว้ย  
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บรษัิทใหค้วำมเคำรพสทิธิมนษุยชนทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร 
โดยปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้และผูท้ี่ตอ้งท ำกำรติดตอ่เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบัองคก์รโดยไมค่  ำนงึถึงเชือ้ชำติ ศำสนำ หรอืปัจจยัอื่นใด
ที่จะน ำมำซึ่งกำรไม่เคำรพสิทธิมนษุยชนอย่ำงเครง่ครดั สว่นภำยในองคก์รนัน้ บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังำนตำมสญัญำ
ว่ำจำ้งแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกนัทำงเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรืออื่นใดที่จะน ำมำซึง่ควำมแตกแยกและไมเ่สมอ
ภำค โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังำนเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิเป็นไปตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและ
แนวทำงปฏิบตัิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน โดยถือวำ่ขอ้ปฏิบตัิในคูม่ือ
จริยธรรมเป็นสว่นหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บงัคบัพนกังำน” ที่พนกังำนพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรือ่ง
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัพนกังำนทกุคนรบัทรำบเมื่อไดเ้ขำ้รว่มงำนกบับรษัิทฯ  
 
 
 
 



                                                                  บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

 

รำยงำนควำมยั่งยืน 2563        25 

ในปี 2563 บรษัิทไดม้ีกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิดงันี ้ 
1. บริษัทฯ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนในทุกระดบัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อรบัฟังปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำร

ท ำงำนและกำรอยูร่ว่มกนั โดยสำมำรถรำยงำนไดโ้ดยตรงกบัผูบ้รหิำร ในกรณีที่พนกังำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้    
2. บริษัทฯ มีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรรอ้งทกุของพนกังำนอย่ำงชดัเจน โดยบริษัทฯจะหำทำงยตุิโดยเรว็

และเป็นธรรม เพื่อจ ำกดัปัญหำใหอ้ยูใ่นขอบเขตไมข่ยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 
3. บริษัทฯ มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของพนกังำนต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงควำมใส่ใจ และ 

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

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

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

นโยบายและแนวทางปฏิบตักิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 

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

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

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

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไมไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติขอ้มลูกำร
เปิดเผยตวัของพนกังำนจะถูกเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมเีจตนำไมส่จุรติตอ่ผูถ้กู
รอ้งเรยีน บรษัิทจะถือวำ่กำรรอ้งเรยีนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้กีำรด ำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  

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

ช่องทางการร้องเรียน  

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

 
 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรับเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินกำรส่งให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือกรรมกำรที่เก่ียวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

 
6. บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำร

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

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรจดังำนเลีย้งสงัสรรค ์สง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่เป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหพ้นกังำนไดม้ี
โอกำสพบปะสงัสรรค ์ผ่อนคลำยนอกเหนือจำกช่วงเวลำท ำงำน สง่เสริมใหเ้กิดมิตรภำพที่ดี และ ควำมสำมคัคีใน
องคก์รอีกดว้ย          
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7. บริษัทไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคัญของบุคลำกร ใหม้ีสุขภำพร่ำงกำยที่ดี โดยจัดใหม้ีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนและ
ผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทกุปี  
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

โดยไมก่ำรกลำ่วเกินควำมเป็นจรงิ เป็นเหตใุหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพของบรกิำรนัน้ ๆ  
- ติดตอ่กบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีไวว้ำงใจไดข้องลกูคำ้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนกำรที่ให้

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

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

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

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

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน 

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

-  กำรจัดซือ้จัดหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีไดร้บั รวมทัง้ตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปรง่ใส 

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

 บทลงโทษ 

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

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

 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
  

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

 

กิจกรรมเพือ่ประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

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

นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจัดกำรองคก์รที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตและขยำย
ธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ริหำร   โดยไดจ้ดัท ำ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ส ำหรบับริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดกำรเพื่อป้องกนั ลดควำมเสี่ยง หรือ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอรปัชั่น บริษัทฯ มี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตคอรปัชั่น 
ต่อเนื่องทุกปี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และ คูม่ือจรยิธรรมทำงธุรกิจของบรษัิท ภำยใตห้วัขอ้เรือ่ง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน” และ 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน” โดยประกำศใหพ้นกังำนในบรษัิทไดร้บัทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 
20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 บริษัทไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ เขำ้เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ในเขตตำ่งประเทศนัน้ บริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรคำ้ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนสง่ใน
ประเทศต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดตอ่ประสำนงำนเพื่อใหบ้ริกำรในเขตต่ำงประเทศ (Agent) รวมถึง
กำรรบัค่ำบริกำรจำกลกูคำ้ที่ปลำยทำงและกำรจ่ำยตน้ทุนค่ำบริกำรต่ำง  ๆ ในต่ำงประเทศ เช่น ตน้ทุนค่ำระวำงเรือ, ค่ำระวำง
เครื่องบิน, ค่ำขนส่งหรือค่ำเอกสำรพิธีกำรต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ เป็นตน้   ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีรำยไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงิน
ต่ำงประเทศส ำหรบักำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ที่มีกำรใชบ้ริกำรตวัแทน(Agent) ในต่ำงประเทศดงักล่ำว โดยในปี 2562 และ ปี 2563 
บริษัทฯ มีรำยไดเ้ป็นสกลุเงินตำ่งประเทศเทำ่กบั 99.20 ลำ้นบำท และ 85.92 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.16 และรอ้ย
ละ 15.79 ตำมล ำดบั และมีตน้ทนุค่ำบรกิำรที่เป็นสกุลเงินตำ่งประเทศเทำ่กบั เท่ำกบั 55.76  ลำ้นบำท และ 54.72 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.92 และรอ้ยละ 12.67   

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

นอกจำกนี ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่ว บริษัทฯ มีกำรลดควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนดว้ยกำรเปิดบญัชีเงินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  
และบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้ (Forward Contract) ซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรและเป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2557  
โดยบรษัิทฯ มีวงเงินซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้(Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินเทำ่กบั 2 แหง่ วงเงินรวม 127 ลำ้น
บำท 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นแตอ่ยำ่งใด  

ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากร 

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

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

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน อำทิ ระบบ  Log Freight ซึ่งเป็นระบบ
สำรสนเทศที่สำมำรถเช่ือมโยงฐำนขอ้มลูลกูคำ้เพื่อจดักำรเอกสำรตำ่ง ๆ  ท่ีตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินพิธีศลุกำกรและกำรน ำเขำ้-สง่ออก 
และระบบก ำหนดต ำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตำมสถำนกำรณ์จัดส่งสินค้ำดว้ยรถบรรทุก        
หวัลำก-หำงพ่วง ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำมสะดวกแก่พนกังำนในกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้และยงัช่วยลดจ ำนวนบคุลำกรที่ตอ้งใชใ้นขัน้ตอน
กำรท ำงำนตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯ ไดอ้ีกดว้ย  
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ทัง้นีบ้รษัิท ฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำและน ำระบบสำรสนเทศใหม ่ๆ  เขำ้มำใชง้ำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกใหพ้นกังำน และเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนใหด้ียิ่งขึน้ 

ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

กลุม่ลกูคำ้ของบรษัิทฯ นัน้กระจำยอยูใ่นกลุม่ธุรกิจตำ่ง ๆ ทัง้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรม รวมถึง
กลุ่มผูใ้หบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสเ์ช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดเป็นสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 30 
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรในแตล่ะปี โดยในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งในสดัสว่น
เกินกวำ่รอ้ยละ 15 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไดม้ีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำร
ขยำยลูกคำ้ใหม่เพื่อกระจำยฐำนลูกคำ้ของบริษัทฯ และยังเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มเติมในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของ               
บรษัิทฯ อีกดว้ย  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ 

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

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

ความเส่ียงจากลงทุนในต่างประเทศ 

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

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

ความเส่ียงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่คือ ครอบครวัพวัถำวรสกุล ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.48 ของ
จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยและช ำระแลว้ ของบริษัทฯ  และคุณกิตติ พวัถำวรสกุลยงัเป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมของบรษัิทฯ ดว้ย จึงท ำใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักลำ่ว เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและควบคมุคะแนนเสียงใน
กำรลงมติที่ส  ำคญัไดเ้กือบทัง้หมด ไมว่ำ่ในเรือ่งกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมติในเรือ่งอื่นที่ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้
ถือหุน้ ยกเวน้ในเรือ่งกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบับรษัิทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ท่ีเขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยอื่นที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง อำจจะไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ
ตรวจสอบหรอืถ่วงดลุกำรบรหิำรของผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้ 

ความเสี่ยงต่อการลงทนุของผู้ถอืหลักทรัพย ์

ดว้ยโครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรรวม 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน โดยแต่ละคณะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่อย่ำงชัดเจน ท ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของบริษัทฯ มีควำมเป็น
มำตรฐำนและสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยง่ำย อีกทัง้ โครงสรำ้งคณะกรรมกำรของบรษัิทยงัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวน 4 
ท่ำนจำกจ ำนวนกรรมกำรรวมทัง้หมด 7 ท่ำน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งแต่ละท่ำน
เป็นผูท้ี่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ท ำใหส้ำมำรถสอบทำนกำรท ำงำนของบรษัิทใหม้ีควำมโปรง่ใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนสำมำรถถ่วงดลุ
อ ำนำจในกำรน ำเสนอเรื่องต่ำง ๆ  ที่จะพิจำรณำเขำ้สูก่ำรประชมุผูถื้อหุน้ไดใ้นระดบัหนึง่  นอกจำกนัน้แลว้ กลุม่บริษัทไดม้ีระเบียบ
ปฏิบตัิกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกับ กรรมกำร  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุในกิจกำร รวมทัง้บุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ โดยบคุคลดงักลำ่วจะไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรนัน้ ๆ  ท ำใหส้ำมำรถลดทอนควำมเสีย่งอนัอำจจะเกิดขึน้ได้
อีกดว้ย 

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพยเ์ป็นบริษัท
ต่างประเทศ) 

- ไมม่ี -  
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การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสีย่ง 

การควบคุมภายใน 

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

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

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยแต่งตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่
สอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษัท ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่กำรปฏิบตัิงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีกำรใชท้รพัยำกรตำ่ง ๆ ของ
บริษัทอย่ำงคุม้ค่ำ สมประโยชน ์รวมถึงมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลำ  รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  กฎหมำย และขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำม
มีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐำน
ควำมเป็นธรรมดำ้นผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมถึงค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้ง 
ครบถว้นในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรอืรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน  ์

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 
กุมภำพนัธ ์2563 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะผูบ้ริหำร ไดป้ระชุมเก่ียวกบักบักำร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทไดพ้ิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ โดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรในดำ้นต่ำง ๆ                  
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) องคก์รและสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม, 2) กำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยง, 3) กำรควบคุมกำร
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ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสรุปภำพรวม
ไดด้งันี ้

องคก์รและสภาพแวดล้อมการควบคุม 

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

การประเมินและการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรและจัดกำรองคก์รที่ดี เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตและขยำย
ธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ มีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ริหำร   โดยไดจ้ดัท ำ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ส ำหรบับริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดกำรเพื่อป้องกัน ลดควำมเสี่ยง หรือ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนักำรทจุริต คอรปัชั่น บริษัทฯ มี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตคอรปัชั่น 
ตอ่เนื่องทกุปี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชั่น และบรรจุไวใ้น นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
และ คู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ภำยใตห้ัวขอ้เรื่อง “นโยบำยเก่ียวกับกำรรบั  กำรใหข้องขวัญและสิ่งตอบแทน” และ 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหส้ินบน” โดยประกำศใหพ้นกังำนในบริษัทไดร้บัทรำบและน ำไปปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 
20 กรกฎำคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560 บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  

การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

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

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

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

 บรษัิทมีกระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในองคก์ร เก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์นโยบำย และวิธีปฏิบตัิงำน หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ
ไปยงัผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุระดบัรวมทัง้จดัใหม้ีช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและกำรท ำทจุรติ
แก่บรษัิทไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

ส ำหรบักำรสือ่สำรภำยนอกองคก์รบรษัิท จดัใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละช่องทำงกำรติดต่อ ใหแ้ก่ผูล้งทนุผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และ
เผยแพรข่ำ่วสำรท่ีส ำคญัผำ่น website (www.nclthailand.com) ของบรษัิทและช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
จดัใหม้ีช่องทำงใหบ้คุคลภำยนอกสำมำรถแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและทจุรติไดอ้ยำ่งปลอดภยั มำยงัคณะกรรมกำรบรษัิท 
management@nclthailand.com ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรแจง้เบำแสกำรท ำผิด และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

ระบบการตดิตามและประเมินผล 

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

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีทีม่ีความเหน็ต่างไป
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี 

- ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 

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

บริษัทมีนโยบำยว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก (Outsource)  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท 
เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2563 ที่ประชมุไดม้ีมติแตง่ตัง้บริษัท 
แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบรษัิท ซึง่บรษัิท แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ได้
มอบหมำยใหค้ณุวรรณำ เมลืองนนท ์ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ ำกัด แล้วเห็นว่ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกมีประสบกำรณใ์นดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำ
เป็นระยะเวลำ 20 ปี และผูป้ฏิบตัิงำนหลกัไดเ้คยผ่ำนหลกัสตูรกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทำง
ระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่สดุ รุ่นที่ 3/56 อีกทัง้ยงัไม่มีควำมเก่ียวขอ้งใด ๆ   กับบริษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและน ำเสนอ
ขอ้แนะน ำใหแ้ก่บริษัทไดอ้ย่ำงอิสระอีกดว้ย โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุภำยใน (Compliant 
unit) เพื่อประสำนงำนกบับรษัิทผูต้รวจสอบดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกยำ้ยผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือกและ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงน ำเสนอผูต้รวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้แก่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรวำ่จำ้งรวมถึงกำรเจรจำตอ่รอง
ในคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้ง 
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การก ากับดูแลกจิการ 

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

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก ำหนดใหม้ีนโยบำยก ำกับดูแล
กิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูผ้ลกัดนัและก ำกบัให้
เกิดกำรน ำไปใชป้ฏิบตัิในกระบวนกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน ไดป้ฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั และ
ยึดถือปฏิบตัิตัง้แต่ปี 2557 และไดท้ ำกำรเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อผูถื้อหุ้น นกัลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัทรำบ  

บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุปี หรอือยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 
ไดม้ีกำรทบทวนผ่ำนที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2563 ไดพ้ิจำรณำทบทวนคูม่ือนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและขอ้พงึปฏิบตัิตำ่ง ๆ ใหค้ลอบคลมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

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

ดงันัน้กรรมกำรบรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนยึด
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้ 

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

2) คณะกรรมกำรบรษัิท มีบทบำทส ำคญัรว่มกบัผูบ้รหิำรในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์นโยบำย และเปำ้หมำยธุรกิจ
ของบรษัิท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม 
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3) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ 
และ ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

4) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนั พรอ้มทัง้ดแูลสอดสอ่ง ควบคุม และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ยุติธรรม 
โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

6) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำระบบบญัชี
และรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งและเช่ือถือได ้

7) ปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม สง่เสริมและปลกูจิตส ำนึกใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ
ศกัยภำพของบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง 

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

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

พฒันำอยำ่งยั่งยืน 

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

นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ  

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

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

ซึ่งมีหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
เพื่อใหด้  ำเนินไปอยำ่งถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมใหม้ีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจ ยดึมั่นในคณุธรรม
และควำมซื่อสตัย ์โดยไมจ่ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรอืคณุสมบตัิเฉพำะดำ้นอื่น ๆ  

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

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรบริษัทตะหนกัดีถึงประโยชนค์วำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหนึง่
ในกำรเพิ่มประสทิธิภำพในกำรตดัสนิใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท 

 ทัง้นีค้วำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกัดเฉพำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึง อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณใ์น
วิชำชีพ ทกัษะและควำมรู ้ดงันัน้ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถ
และใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกซึง่ไดค้  ำนงึถึงผลประโยชนข์องควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

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

ส ำหรบักรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท อำจแตง่ตัง้ใหก้ลบัมำใหมไ่ดใ้นกรณีที่ต  ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด โดยบคุคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
สำมำรถอยูใ่นต ำแหนง่ไดเ้พียงวำระท่ีเหลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 
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ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงแทจ้ริงเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษัท โดย
ควำมเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยบรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระ
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในครัง้แรก และหำก
บรษัิทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ใหก้รรมกำรอิสระนัน้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมกำรสำมำรถท ำได ้แตต่้องมีกำรพิจำรณำอยำ่ง
สมเหตสุมผลและชีแ้จงถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่วประกอบ  

และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ บริษัทจึงไดก้ ำหนดหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรให้
ชดัเจน เพื่อไม่ใหม้ีคนใดคนหนึ่งมีอ  ำนำจอยำ่งไม่จ ำกดั  และแยกบคุคลที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ออกจำกบคุคลที่ด  ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรผูจ้ดักำร และก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร ทัง้นีใ้นปี 2563 ไมม่ีกรรมกำรอิสระคนใด 
ด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี  

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

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

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเรื่องกำรรำยงำนกำรมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อควำม
โปรง่ใสและปอ้งกนัปัญหำที่อำจก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งันี ้

-  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร รวมถึงบคุคลในครอบครวัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท จะตอ้งจัดท ำและจดัสง่
รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีใหก้บับรษัิท โดยที่กรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละคนจะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียนบัตัง้แตว่นัที่เขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ 

-  คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีดงักลำ่ว เป็นประจ ำทกุเดือนกรกฎำคม  ของทกุปี 

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

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยี 
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นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

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

นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี ภำยในระยะเวลำ 4 เดือน นบัตัง้แต่
วนัที่สิน้รอบบญัชีของบริษัทและหำกมีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนที่จะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ซึ่งจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ได้
เป็นกรณีไป 

1) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท
ลว่งหนำ้ โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอได้อย่ำงนอ้ย 30 วนั บริษัทไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรือ่ง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
เสนอตำมหลกัเกณฑด์งักลำ่วไดต้ัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน – 30 ธนัวำคม 2562 ทัง้นีเ้มื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำกฎวำ่
ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด 

2)  จัดท ำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน พรอ้มทั้ง
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มลูส ำคญัและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ พรอ้มควำมเห็น
ของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และระบวุิธีกำรมอบฉนัทะใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ระบ ุวนั เวลำ สถำนท่ี 
และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนงัสือเชิญประชุมจะแจง้รำยละเอียดของเอกสำรที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำมำแสดงใน
วนัประชมุเพื่อรกัษำสทิธิในกำรเขำ้ประชมุโดยจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนั และกรณีมีรำยกำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน หรือรำยกำรเก่ียวโยง หรือขอ
เพิกถอนหลกัทรพัย ์กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ต่อกรรมกำรและพนกังำน กำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั เพิ่มทนุ หรอืลดทนุ ตอ้งสง่จดหมำยเชิญใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชมุที่เก่ียวขอ้งอย่ำง
ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งประกำศลงใน

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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หนงัสอืพิมพฉ์บบัภำษำไทยเป็นเวลำ 3 วนั ติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุอยำ่งนอ้ย 3 วนั นอกจำกนี ้บรษัิทก ำหนดใหเ้ผยแพร่
หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุบนเว็บไซต ์โดยที่ฉบบั
ภำษำไทย เผยแพรล่ว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และฉบบัภำษำองักฤษ เผยแพรล่ว่งหนำ้ก่อนวนั
ประชมุเป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้รบัขอ้มลูขำ่วสำรเพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเพื่อเป็นกำรบอกกลำ่วกำรเรียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเป็นกำรลว่งหนำ้ส ำหรบัใหผู้ถื้อหุน้
เตรียมตวัมำเขำ้รว่มประชุมก่อนไดร้บัเอกสำรกำรประชุมดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทก ำหนดใหม้ีกำรแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ วำ่บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุบนเว็ปไซตข์องบรษัิทดว้ย 

3) ในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุจะมีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในกรณีจ ำเป็นรบีดว่นเพื่อรกัษำสทิธิหรือประโยชนข์องผู้
ถือหุน้และจะสง่หนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทัง้จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวำระกำรประชมุผู้
ถือหุน้ลว่งหนำ้ก่อนจดัสง่เอกสำร 

4) เพิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบขอ้มลูและขำ่วสำรของผูถื้อหุน้ผำ่นทำงเว็บไซตข์องบรษัิท โดยแสดงขอ้มลูและขำ่วสำรตำ่ง ๆ 
ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพรก่่อนวนัประชุมลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
ดำวโหลดขอ้มูลวำระกำรประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้อย่ำง
เพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปเอกสำรจรงิจำกบรษัิท  

5) บริษัทไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเข้ำรว่มประชุมของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมีสิทธิเขำ้
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และ วิสำมญัผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

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

7) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประชุม รวมถึง
วิธีกำรใชส้ิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค  ำถำมตอ่ที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ 
ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำรประชมุจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมในท่ี
ประชมุอยำ่งอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร เลขำนกุำรบรษัิท และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุดว้ย 

8) กำรด ำเนินกำรนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจดัใหม้ีบคุลำกรภำยนอกที่เป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงใน
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น อำทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำกภำยนอก หรือผู้ถือหุน้
อำสำสมคัร หรือที่ไดร้บักำรคดัเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชุม เป็นตน้ พรอ้มเปิดเผยใหท้ี่ประชุมทรำบและบนัทึกไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุ 

9) ใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ท่ีมำรว่มประชมุสำมญัประชมุผูถื้อหุน้หรอืกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ภำยหลงัเริม่กำรประชมุแลว้ มีสทิธิ
ออกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำและยงัไมไ่ดล้งมติ 

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

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

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

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

14) สิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร  : คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่พิจำรณำ
รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหนง่ โดยพิจำรณำจำกผูป้ระกอบกำรท่ีมีประเภทธุรกิจ 
ขนำดธุรกิจ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยไดเ้ปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยที่มีมลูคำ่ตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกลเ้คียงกนับรษัิทฯ ซึง่ไดเ้สนอคำ่ตอบแทนในรูปของคำ่
เบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเป็นประจ ำทกุปี ทัง้นีร้ำยละเอียดกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี และ แบบฟอรม์ 56-1 ในหวัขอ้ “คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร” 

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

การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร  
ผูถื้อหุน้คนไทย ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้วำ่คณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำรไดด้แูลใหก้ำรใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักับผูถื้อหุน้ทุกรำย โดยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้  โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 วนั 
บรษัิทไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยไดป้ระกำศและเผยแพรห่ลกัเกณฑ์
และวิธีกำรเสนอ ผำ่นเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.nclthailand.com) ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน – 30 ธนัวำคม 2562 

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
http://www.nclthailand.com/
http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
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2) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนัและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือ
ละเมิดหรอืลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัเจำ้หนำ้ที่ตอ้นรบัและใหข้อ้มลูในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่ม
ประชมุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้บรษัิทใชร้ะบบบำรโ์ค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพ ควำมรวดเรว็และ
ไดม้ีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย  นอกจำกนีบ้ริษัทไดจ้ัดให้
สถำนที่จัดกำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรบักับจ ำนวนผูถื้อหุน้ และก ำหนดสถำนที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีกำร
คมนำคมสะดวกอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 

3) ในกำรประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงคะแนนเสยีงตำมวำระท่ีก ำหนดโดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั และด ำเนินกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุและไม่เพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุโดยทีท่ี่ไม่ได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสศกึษำขอ้มลูประกอบระเบียบวำระอยำ่งเพียงพอก่อนตดัสนิใจลงมติ 

4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือใหม้ีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน เขำ้รว่มประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รำยช่ือกรรมกำร
อิสระดงักลำ่วไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

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

6) เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มูลข่ำวสำรส ำคัญของบ ริษัทที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ โดยภำยหลงัจำกกำรเปิดเผยตอ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ จะน ำขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวมถึงจดัใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่ง
บรษัิทกบัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตบ์รษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมและไดร้บัขอ้มลูอยำ่งเทำ่เทียม 

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

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

ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท  และนโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 และ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 ไดพ้ิจำรณำทบทวนนโยบำยดงักล่ำว และไดม้ีมติ
อนมุตัิใหใ้ชเ้ป็นฉบบัปัจจบุนั ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บรษัิทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและแจง้แนวทำงดงักลำ่วให้
ทกุคนในบรษัิทถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษัิท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะชน
ไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยในของ
บรษัิทยอ่ย 

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

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

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

5. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภำวะ) ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรือขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 
ชั่วโมงภำยหลงัจำกที่ขอ้มลูภำยในของบริษัท ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยในตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำร
กระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษัิท  
โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทณัฑ ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้  

6. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้งของบริษัท ใชข้อ้มลูภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบตอ่
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนไดล้ว่งรูม้ำในต ำแหน่งหรอื
ฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้หรอืขำยหรอืเสนอซือ้หรือเสนอขำย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ 
หรือเสนอขำยซึง่หุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำม
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เสยีหำยแก่บรษัิท ไมว่ำ่ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไมว่ำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ้ื่น 
หรอืน ำขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตำม 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย  ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรอื
ผูบ้ริหำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำ
กำร นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยสง่ไปท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย  ์(ก.ล.ต.)  และน ำส่งส ำเนำใหเ้ลขำนุกำรบริษัทรบัทรำบทุกครัง้ เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบทกุไตรมำส 

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

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

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

1. กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทรำบถึงควำมสมัพนัธ ์หรอืรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

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

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดเ้สียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรร ำย
ดงักลำ่วไมส่ำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ ใหง้ดเวน้จำกกำรมีสว่นรว่มในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้และให้
แจง้กำรมีสว่นไดเ้สยีอยำ่งนอ้ยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 
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4. มีกำรจดักำรโครงสรำ้งที่ชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในรำยงำนประจ ำปี 

5. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนบรษัิทตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบับรษัิท และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท ซึง่ถือเป็นเรือ่ง
ส ำคญัที่ตอ้งยดึถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษัิทเป็นท่ีนำ่เช่ือถือและไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยและจดัให้
มีกำรเผยแพรข่อ้มลูเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบตัิดว้ย 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

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

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจำ้ของและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้ อันจะน ำไปสู่

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

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

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

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบและศกึษำขอ้มลูก่อนกำรประชมุ 
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10. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมุผูถื้อหุน้โดย วนั เวลำ สถำนท่ี และ วิธีกำรท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคในกำรเขำ้รว่มประชุม
ของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถมำรว่มประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำร่ วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

11. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยำ่งรอบคอบ ดว้ยควำมมีเหตมุีผลและเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งครบถว้น 
12. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรกัษำทรพัยส์ินของตนเอง ขจัดกำรแสวงหำ

ผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมั่นของลกูคำ้เป็นกญุแจส ำคญั อนัน ำไปสูค่วำมส ำเร็จของบริษัทอยำ่งยั่งยืน 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

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

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นตอ่กำรตดัสินใจอย่ำงไม่ปิดบงั
หรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

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

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

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 
6. จดัใหม้ีช่องทำงกำรสือ่สำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนต่อบรษัิท และ ค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใสอ่ยำ่งเป็น

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

บรษัิทจะปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

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

2. มีเกณฑใ์นกำรคัดเลือกลูกคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว 
อนำมยั เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้บนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพ
ซึง่กนัและกนั 

3. รกัษำควำมลบัหรอืขอ้มลูทำงสำรสนเทศของคูค่ำ้ ไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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4. สรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นควำมรู ้รว่มกนัพฒันำและเพิ่มคณุคำ่ใหแ้ก่สินคำ้และบรกิำร 
เพื่อกำรเจรญิเติบโตรว่มกนั  

5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจำกบัคูค่ำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ 
เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 

6. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทจุริตเพื่อท ำลำย
คูแ่ขง่ และรกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

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

ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อพนักงาน 

บริษัทถือวำ่พนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแหง่ควำมส ำเรจ็ของบริษัท และเช่ือวำ่พนกังำนทกุคนมีสว่นรว่ม
ในกำรเติบโตของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย ์และสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือ
สง่ผำ่นขอ้มลูหรอืควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

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

ควำมพิกำร หรอืสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรูเ้พื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรอยำ่งทั่วถึง 

สรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจรญิกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบริษัท และรบัฟังขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 
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6. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกับพนกังำนในทุกดำ้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบำย สภำพ
ปัญหำ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจ ำทุกปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรให้
ควำมส ำคญัในดำ้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

7. ก ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสมัพนัธ์ใหค้วำมรู ้เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรต่อตำ้น      
คอรร์ปัชนั กบัพนกังำนทกุคนทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 

8. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตัิงำน รวมถึงก ำหนดคำ่ตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

9. จัดใหม้ีสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนท์ี่เหมำะสมแก่พนกังำน อำทิ นโยบำยสวสัดิกำรพนกังำนช่วยเหลือพนกังำน
กรณี 10 โรครำ้ยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีชอ่งทำงกำรสือ่สำร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบักำรท ำงำนซึง่ขอ้เสนอตำ่ง ๆ  จะไดร้บักำร
พิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั  

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

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายและแนวปฏิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 บรษัิทฯ มีนโยบำยไมใ่หค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทท่ีไมใ่ช่บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ  

 ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่ใหเ้ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินแก่บรษัิทยอ่ย คณะกรรมกำรบรษัิทได้
มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไวใ้นระเบียบอ ำนำจอนมุตัิ
และด ำเนินกำร ที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

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

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

บริษัทฯ ตระหนกัและเคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้เพื่อก ำกบักำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม กำรใชง้ำน และกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

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

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

ทรพัยส์นิของบคุคลดงักลำ่ว 
2.3 เมื่อขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ ไดถ้กูเปิดเผยตอ่สำธำรณชนแลว้ 
2.4 เมื่อบรษัิทไดด้  ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรอื ประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

3. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ได้
ระบไุวใ้นนโยบำยฉบบันี ้ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูจดัเก็บดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมกฎหมำย 

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

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

กรณีที่บริษัทฯมีกำรพฒันำและบ ำรุงรกัษำระบบงำนของบริษัทฯใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ บริษัทฯจะท ำ
ควำมตกลงไวก้บับคุคลที่สำมเพื่อใหด้  ำเนินงำน ซึง่บคุคลที่สำมนัน้จะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ไวเ้ป็นควำมลบัเช่นเดียวกนั 

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

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

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

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

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิดงันี ้

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

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

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

 

http://www.nclthailand.com/
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นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

1. บรษัิทจดัใหม้ีกำรจำ้งงำนท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษัิทอยำ่งเป็นธรรม 
2. บริษัทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน ควำมเหมำะสม 

ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนแตล่ะคน 

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

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทก ำหนดช่วงทำงใหพ้นักงำนเขำ้แจ้งเรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินัยและกฎหมำยได ้โดยสำมำรถส่งเป็น
จดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืสง่ผำ่นทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจรงิจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำก
กำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ข้อมลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผู้
รอ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

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

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนทกุ
คน 

2. ปฏิบตัิติตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ  ในดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ของประเทศที่บรษัิท
เขำ้ไปท ำธุรกิจ  

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

ตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 
5. พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 

mailto:kitti@nclthailand.com
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6. พนกังำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มของ
บรษัิทใหด้ีขึน้ได ้ 

7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในดำ้นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส ำนึกของ
พนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้ 

8. ส่งเสริมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับสุขอนำมยั ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 

9. ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบั จะตอ้งท ำตนใหเ้ป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 

โดยในปี 2563 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงสว่น 

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 วนั 

ไมห่ยดุงำน 

134 - - - - - - - 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่ว่มในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทกุระดบัอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
3. ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

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

ธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อส่ิงแวดล้อม 

1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนกึใหพ้นกังำนทกุระดบั เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยั่งยืน 

3. สง่เสรมิใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบ ำบัดและฟ้ื นฟู กำร

ทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยืน 
5. มีกำรคดัเลอืกคูค่ำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

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

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทำงที่มิ

ชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน 

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

-  กำรจัดซือ้จัดหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีไดร้บั รวมทัง้ตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปรง่ใส 
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- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั บริษัทจะตอ้งหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจใหร้ฐัหรือพนกังำนของรฐัด ำเนินกำรที่ไม่
ถกูตอ้งเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งกนัหรอืกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรอืกำรใหช้่อดอกไมใ้นโอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

 บริษัทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผูม้ีอ  ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนท่ีกระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว ้โดยบริษัท
ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรอืกำรเลกิจำ้ง  

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

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

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

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

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

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing)                                                     
และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

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

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

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

ปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 
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การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยมั่นใจวำ่ขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บักำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั
และพนักงำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสุจริตขอ้มูลกำรเปิดเผยตวัของ
พนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อยำ่งไรก็ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนงึถงึ
ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนใดเจตนำรอ้งเรยีนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมเีจตนำไมส่จุรติตอ่ผูถ้กูรอ้งเรยีน 
บรษัิทจะถือวำ่กำรรอ้งเรยีนดงักลำ่วเป็นกำรละเมิดจรยิธรรมธุรกิจ ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรด ำเนนิกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำ
ลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  

 โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำ
และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไมเ่ปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทัง้ ด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มลู
กำรรอ้งเรยีนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผูร้อ้งเรยีนมั่นใจวำ่จะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักลำ่ว ทัง้นีห้ำกกรณีที่บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษัิทจะเปิดเผยเฉพำะขอ้มลู
ที่จ ำเป็นเทำ่นัน้ โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

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

 
 เลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบัเอกสำรที่สง่ถึงคณะกรรมกำรบรษัิทและด ำเนินกำรสง่ใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อย
หรือกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำง ๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย         
ไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่สง่ถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่จะถกูจดัสง่ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท ์

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

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

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
- 

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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ทัง้นีใ้นปี 2563 ไมม่ีพนกังำนหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีรำยใด แจง้ขอ้มลูผำ่นช่องทำงกำรรอ้งเรยีนกบัคณะกรรมกำรบรษัิท อยำ่งไรก็ตำม 
บรษัิทจะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยไดร้บัทรำบช่องทำงกำรรอ้งเรยีนเพิม่มำกขึน้ 

จริยธรรมธุรกิจ 

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

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัตแิละระบบการ
ก ากับดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่าน 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี และใหค้วำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิกำรตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ กบัหน่วยงำนตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด 
เช่น ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.)  สมำคมจด
ทะเบียนไทย (TLCA) สมำคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ (CAC) เป็นตน้ รวมถึง เพรำะเรำเช่ือมั่นมำโดยตลอดวำ่กำรสรำ้งกำรเช่ือมั่นเพียง หรอืผล
ประกอบกำรที่ดีเพียงอย่ำงเดียวอำจะไม่เพียงพอส ำหรับกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี  แต่บริษัทจะตอ้งสำมำรถปรบัตัวให้
เหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจได ้และมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูค้นรอบขำ้ง ในทกุองคร์วมของธุรกิจ เพื่อใหบ้ริษัท
สำมำรถเติบโตและอยู่รอดได ้มีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเช่ือถือส ำหรบัผูถื้อหุน้ และผูค้นรอบขำ้ง เป็นประโยชนใ์นกำร
สรำ้งคณุคำ่ใหกิ้จกำรอยำ่งยั่งยืน ตรงตำมควำมมุง่หวงัของทัง้ภำคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลำดทนุและสงัคมโดยรวม  

โดยบริษัทไดม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทำงเดียวกบัหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกปี โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้
ทบทวนสิง่ตำ่ง ๆ เช่น นโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี คูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ กฎบตัรกรรมกำร นโยบำยตำ่ง ๆ เป็นตน้  

ทัง้นีปี้ที่ผำ่นมำบรษัิทไดร้บักำรประเมินผล จำกหนว่ยงำนท่ี เก่ียวขอ้งดงันี ้ 

1. ผลกำรประเมิน โครงกำร “กำรประเมินคณุภำพกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้” ประจ ำปี 2563 จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) โดยบริษัทไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 100 (ทัง้นีบ้ริษัทไดร้บัผลกำรประเมิน รอ้ยละ 100 ต่อเนื่องมำ
เป็นปีที่ 4 นบัจำกปี 2560) 

http://www.nclthailand.com/
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2. ผลกำรประเมิน “โครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทย” (CGR) ประจ ำปี 2563 จดัโดยสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) โดยบรษัิทไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 91 ซึง่อยูใ่นระดบัดีเลศิ (ทัง้นี ้
บรษัิทไดร้บัผลกำรประเมิน ตัง้แตร่อ้ยละ 90 ซึง่อยูใ่นระดบัดีเลศิ ตอ่เนื่องมำเป็นปีที่ 3 นบัจำกปี 2561) 

ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดน้ ำขอ้เสนอแนะเพื่อกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมโครงกำร CGR ในหมวดตำ่ง ๆ มำปรบัปรุง
และพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ เพื่อยกมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท ใหด้ี ๆ ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
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ผลการด าเนินงานปีทีผ่่านมา 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์( Logistics 

Provider) โดยเริ่มตน้ประกอบธุรกิจบริกำรรบัจดักำรขนสง่ระหว่ำงประเทศตัง้แต่ปี 2539 และมีกำรขยำยสูธุ่รกิจบริกำรขนส่งใน
ประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพว่งในปี 2554 และขนสง่ในประเทศดว้ยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อใหบ้รกิำรอยำ่งครบวงจรมำก
ขึน้  

ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำฟอกเลือด
ผูป่้วยโรคไตดว้ยเครือ่งไตเทียม และจดัจ ำหนำ่ยครุภณัฑท์ำงกำรแพทยส์  ำหรบัใชใ้นหน่วยไตเทียม โดยมีสดัสว่นกำรถือหุน้คิดเป็น
รอ้ยละ 44.44 และไดซ้ือ้หุน้เพิ่มในเดือนกุมภำพนัธปี์ 2561 จำกผูถื้อหุน้รำยหนึ่งมีผลท ำใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 52.80 มีผลท ำใหบ้ริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด เปลี่ยนจำกบริษัทร่วม มำเป็นบริษัทย่อยในเวลำดังกล่ำว            
งบกำรเงินรวมส ำหรบัปี 2561 เป็นตน้ไป จึงมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ ์รวมอยูด่ว้ย ดงันี ้

 

รายได้ 
2561 2562 2563 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ       

- ทำงเรอื 966.05 80.27 1,012.15 79.69 733.57 82.99 

- ทำงอำกำศและบรกิำรอ่ืน ๆ 25.56 2.12 37.86 2.98 40.80 4.61 

รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 991.61 82.39 1,050.01 82.67 774.37 87.60 

การขนส่งในประเทศ  127.30 10.58 102.32 8.06 6.24 0.71 

รวมรายได้จากการใหบ้ริการขนส่งรวม 1,118.91 92.97 1,152.33 90.73 780.61 88.31 

รายได้จากการขายน ้ายาฟอกเลือดและครุภัณฑ ์ 84.66 7.03 117.69 9.27 103.34 11.69 

รายได้จากการใหบ้ริการและการขายรวม 1,203.57 100.00 1,270.02 100.00 883.95 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีรำยไดร้วม 883.95 ลำ้นบำทในปี 2563 ซึ่งลดลงจำก 1,270.02 ลำ้นบำท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ย
ละ 30.40 เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนสง่ลดลง 371.72 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑ์
ลดลง 14.35 ลำ้นบำท  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนสง่รวม 1,152.33 ลำ้นบำทในปี 2562 และลดลงเหลือ 780.61 ลำ้นบำท ในปี 2563 คิดเป็น
อตัรำรอ้ยละ 32.26 หำกพิจำรณำตำมประเภทของรำยได ้พบว่ำรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศทำงทะเลซึ่งแบ่งเป็นรำยได้
จำกกำรใหบ้ริกำรบริหำรและจดักำรขนสง่และพิธีกำรกรมศลุกำกร (Freight Forwarder) และ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนสง่และ
กระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ NVOCC ซึ่งมียอดลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 278.58 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ที่ไดข้ยำยวงกวำ้งในหลำยประเทศทั่วโลก มีผลกระทบต่อกำรขนสง่สินคำ้ท ำใหร้ำยได้
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ลดลงอย่ำงมำกท ำใหบ้ริษัทฯตอ้งตดัสินใจปิดบริษัทในประเทศเวียดนำม และหยดุด ำเนินกิจกำรบริษัทในประเทศจีนทั้งสองแหง่ 
และขำยเงินลงทนุบริษัทในประเทศอินโดนีเซียในระหวำ่งปี 2563 เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้วำ่หำกด ำเนินกำรตอ่จะท ำ
ใหส้ง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุม่บริษัทฯ ดงัจะเห็นจำกโครงสรำ้งกลุม่บริษัทที่ไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งปี 
ดงันี ้

บริษัท 2561 หมายเหตุ 2562 หมายเหตุ 2563 หมายเหตุ 

NCL Thailand           
NCL Singapore          
LG (TH)     ถึง เม.ย 2562 x   

Legacy Asia  ถึง ก.ค. 2561 x   x   
LG Singapore  เริม่ ส.ค. 2561       
SSK     ถึง พ.ย.2562 x   

Grace Water Med  เป็นบ.ยอ่ย  มี.ค. 2561       

NCL USA  เริม่ มี.ค. 2561       

NCL Qingdao  เริม่ มิ.ย.2561     หยดุประกอบกำร  

NCL Vietnam  เริม่ ก.ย. 2561     ถึง เม.ย. 2563 

NCL Indonesia  เริม่ ก.ค.2561     ถึง ส.ค. 2563 

NCL Ningbo  เริม่ ธ.ค. 2561     หยดุประกอบกำร  

NCL Mumbai     ยงัไมด่  ำเนินงำน  ยงัไมด่  ำเนินงำน 

สว่นรำยไดจ้ำกกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงอำกำศที่เพิ่มขึน้เพียง 2.94 ลำ้นบำท ทัง้ที่ไดท้  ำสญัญำกบั EL AL ISRAEL AIRLINE 
LTD. (ประเทศอิสรำเอล) เพื่อเป็นผูใ้หบ้ริกำรขนสง่ทำงอำกำศในเดือนพฤศจิกำยน 2562 เนื่องจำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ท ำใหส้ำยกำรบินดงักลำ่วไมส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดต้ัง้แตเ่ดอืนมีนำคม ถึงเดือนกนัยำยน 2563 
แต่เมื่อเปิดใหบ้ริกำรแลว้ก็ยงัไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงเต็มที่เนื่องจำกมีขอ้จ ำกัดจำกกำรมำตรกำรกำรควบคุม กำรน ำเขำ้ 
สง่ออกสนิคำ้ที่ใหค้วำมส ำคญักบัมำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุที่เพิ่มขึน้  

 ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งในประเทศ ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 96.08 ลำ้นบำท เนื่องจำกเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติใหจ้ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท SSK ทัง้จ ำนวนในรำคำทนุ ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ำนหนึง่
ของบรษัิท SSK  สง่ผลใหบ้รษัิท SSK สิน้สดุกำรเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท นบัแตว่นัดงักลำ่ว ดงันัน้ ผลกำรด ำเนินงำนขนสง่ทำงบก
โดยใช้รถหัวลำกในปี 2563  จึงไม่มีรำยไดข้องบริษัท SSK รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัท จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศลดลง 

ส ำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจสิติกส ์จ ำกัด ได้จัดตั้งขึน้ เมื่อเดือนมีนำคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ
บุคคลภำยนอก ซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีศักยภำพสูงและมีควำมประสบกำรณ์ยำวนำน เช่ียวชำญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่ำงดี เพื่อ
ใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้โดยหัวลำก-หำงพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใชท้รพัยส์ินหวัลำก -       
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หำงพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ไดโ้อนหวัลำก จ ำนวน 65 หวั และหำงพ่วง จ ำนวน 98 หำง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
ดงักลำ่ว มลูค่ำตำมสญัญำโอนทรพัยส์ินเพื่อกำรลงทนุ คิดเป็นประมำณ 120.94 ลำ้นบำท โดยก ำหนดเกณฑใ์นกำรโอนที่ไม่ต  ่ำ
กว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขำดทุนจำกกำรโอนทรัพย์สิน  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนขนส่ง
ภำยในประเทศภำยใตบ้ริษัทรว่มดงักลำ่ว และเป็นกำรลดภำระทำงดำ้นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ลงทัง้ทำงดำ้นตน้ทนุและค่ำเสื่อม
รำคำของทรพัยส์นิ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุของบริษัทใหด้ีขึน้ สง่เสริมใหบ้ริษัทฯมีผลตอบแทนเติบโต มีก ำไร
มั่นคงและตอ่เนื่องในอนำคต และสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยำว  

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

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

ทัง้นี ้เมื่อขำยเงินลงทุนในบริษัท SSK แลว้ กลุ่มบริษัท ยงัมีกำรประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะพิกอปั และ
ใหบ้รกิำรขนสง่โดยรถหวัลำก-หำงพว่งอยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

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

ในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบรษัิทฯนัน้ จะรบัรูจ้  ำนวนเต็มทัง้จ ำนวนที่ไดร้บัจำกลกูคำ้  ดงันัน้ รำยไดค้ำ่บรกิำรของบรษัิทตำมงบ
กำรเงินจึงประกอบดว้ยตน้ทนุคำ่ระวำงรวมถึงตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอื่น ๆ ที่บรษัิทฯไดจ้่ำยไปก่อนแลว้และอตัรำก ำไรที่บรษัิทคิดจำก
ลูกคำ้ (Cost Plus) รวมอยู่ในรำยไดค้่ำบริกำรดังกล่ำว ซึ่งตน้ทุนค่ำระวำงและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ นัน้คิดเป็นสดัส่วน
ประมำณรอ้ยละ 80-85 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่  
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ตน้ทนุหลกัในกำรใหบ้ริกำรของบริษัทส ำหรบัธุรกิจจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทนุค่ำระวำงและค่ำสว่นแบง่
รำยไดท้ี่จ่ำยคืนใหแ้ก่ลูกคำ้ ส่วนตน้ทุนหลกัของธุรกิจบริกำรขนส่งในประเทศ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่ำน ำ้มัน  ทัง้นีก้ำรก ำหนดรำยได้
ค่ำบริกำรกบัลกูคำ้นัน้ บริษัทจะใชว้ิธีอตัรำตน้ทนุบวกก ำไร ดงันัน้สำเหตทุี่ท  ำใหต้น้ทนุรวมที่ในปี 2563 ทัง้ตน้ทนุค่ำระวำงเรอืและ
อำกำศ คำ่ขนสง่ ลดลงจำกปี 2563 เป็นผลมำจำกรำยไดท้ี่ลดลงดงัสำเหตทุี่กลำ่วไวข้ำ้งตน้ ซึง่กำรท่ีบรษัิทมีกำรจองระวำงเรอืหรือ
เครือ่งบินอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหส้ำมำรถเจรจำกบัผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ในกำรขอก ำหนดรำคำคำ่ระวำงลว่งหนำ้ โดยระยะเวลำที่บริษัท
จองระวำงเรอืหรอืเครือ่งบินกบัระยะเวลำที่ลกูคำ้ตกลงอตัรำคำ่บรกิำรกบับรษัิทนัน้ มีช่วงระยะเวลำหำ่งกนัประมำณ 1-7 วนั สง่ผล
ใหบ้รษัิทสำมำรถก ำหนดอตัรำคำ่บรกิำรท่ีสะทอ้นตอ่กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงในแต่ละช่วงเวลำได้ ส ำหรบัคำ่บรกิำรขนสง่ใน
ประเทศ บริษัทใชว้ิธีกำรก ำหนดรำคำแบบตน้ทนุบวกอตัรำก ำไรและมีกำรก ำหนดอตัรำคำ่บรกิำรในลกัษณะของขัน้บนัไดซึง่อตัรำ
คำ่บรกิำรจะแปรผนัตำมกำรเปลีย่นแปลงของรำคำน ำ้มนัซึง่เป็นตน้ทนุหลกัของกำรขนสง่ในประเทศ ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถลดควำม
เสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัลงได ้ 

 อัตราก าไรขัน้ต้น 

กลุ่มธุรกิจ 2561 2562 2563 

บรกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ 17% - 21% 18% - 25% 5% - 25% 

บรกิำรขนสง่ในประเทศ 12% - 17% 11% - 15% 5% - 10% 

อัตราก าไรขัน้ต้นรวม 18.78% 19.84% 18.25% 

ก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทัง้ในและระหวำ่งประเทศของกลุม่บรษัิทเทำ่กบั 210.19  ลำ้นบำท  228.81 ลำ้นบำท 
และ 142.53 ลำ้นบำท ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั และมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 18.78  รอ้ยละ 19.84 และ 
รอ้ยละ 18.25 ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 จำกปี 2561 เนื่องจำกกลุม่บริษัท ขยำยตลำดโดยกำร
เปิดบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้  มุ่งเนน้กำรขยำยฐำนลกูคำ้และเพิ่มปริมำณกำรใหบ้ริกำรหลำย ๆ ประเภทของบริษัทแบบ
ครบวงจร เพื่อเปิดโอกำสใหบ้รษัิทไดน้ ำเสนอคณุภำพบรกิำรแก่ลกูคำ้ในสว่นท่ียงัมิเคยใชบ้รกิำรดำ้นอื่น ๆ ท ำใหส้ำมำรถเพิ่มก ำไร
ขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ไดม้ำกขึน้ จึงท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็น 19.84 ในปี 2562 ส่วนในปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้
เท่ำกบัรอ้ยละ 18.25 ซึ่งลดลงจำกปี 2562 เล็กนอ้ย เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2563 มีกำรหยดุด ำเนินกำร ปิด และขำยเงินลงทนุใน
บริษัทย่อยในตำ่งประเทศเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 และประกอบกบัตน้ทนุคำ่ระวำง
เรือที่เพิ่มขึน้มำกเนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 สง่ผลใหร้ะวำงเรือ และตูค้อนเทเนอรไ์ม่เพียงพอกับ
กำรขนสง่ จึงท ำใหม้ีกำรปรบัตน้ทนุคำ่ระวำงและคำ่ใชจ้่ำยในกำรขนสง่เพิ่มขึน้อยำ่งกระทนัหนั จึงท ำใหก้ ำไรจำกกำรขนสง่ในบำง
รอบไมส่ำมำรถปรบัรำคำกบัลกูคำ้ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรตกลงรำคำลว่งหนำ้ และเพื่อรกัษำฐำนลกูคำ้ในกำรขนสง่ตอ่เนื่องตอ่ไป  

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฟอกเลือดและครุภณัฑเ์กิดจำกบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ำกัด (“GWM”) ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำลำ้งไตและเวชภณัฑต์่ำง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.44 ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ ์
2561 บรษัิทฯไดซ้ือ้หุน้เพิ่มจำกผูถื้อหุน้รำยหนึง่  มีผลใหบ้รษัิทฯ เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 52.80 จึงท ำ
ใหบ้ริษัท GWM เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี 2561 จึงท ำใหร้ำยไดใ้นงบกำรเงินรวม มีรำยไดข้อง GWM 
ส ำหรบัปี 2561  ปี 2562 และปี 2563 ดงันี ้
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 รายได้และก าไรขั้นตน้จากการขาย 

กลุ่มธุรกิจ 2561 2562 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 84.66 117.69 103.19 

ก ำไรขัน้ตน้ 17.18 27.50 29.82 

อัตราก าไรขัน้ต้น 20.29% 23.37% 28.90% 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและก ำไรขัน้ตน้ปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2561 จึงน ำผลประกอบกำรมำรวมไดเ้พียงเดือน  10 เดือน แต่ในปี 2562 มีผลประกอบกำรทัง้ 12 เดือน 

ประกอบกบัยอดกำรสั่งซือ้น ำ้ยำที่เพิ่มขึน้เนื่องจำกบรษัิทสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไดเ้พิ่มขึน้มำก สง่ผลใหบ้รษัิท  GWM  มีผลก ำไร

สทุธิรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในปี 2562 เป็นจ ำนวน 3.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีผลก ำไรสทุธิ

ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 0.17 ลำ้นบำท สว่นในปี 2563 รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 14.5 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรแข่งขนัสงู

ดำ้นรำคำจึงสง่ผลใหย้อดขำยลดลง แตบ่รษัิทสำมำรถควบคมุตน้ทนุไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงสำมำรถเพิ่มก ำไรขัน้ตน้จำกปี 2562 ถึง 2.32 

ลำ้นบำท และมีผลก ำไรสทุธิรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เป็นจ ำนวน 2.41 ลำ้นบำท 

รำยไดอ้ื่นของกลุม่บรษัิทเกิดจำก 
1. ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในปี 2562 จ ำนวน 27.18 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนใน

บรษัิท LG (TH) จ ำนวน 11.15 ลำ้นบำท และจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิท SSK จ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท เนื่องจำก
ในงบกำรเงินรวมในงวดก่อน ๆ ไดร้วมผลขำดทนุของบริษัทดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมตลอดเวลำที่เป็นบริษัทย่อย 
เมื่อมีกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยดงักลำ่วในรำคำทนุ จึงรบัรูเ้ป็นก ำไรกลบัมำในงบกำรเงินรวม สว่นในปี 2563 
จ ำนวน 0.27 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย 

2. รำยไดอ้ื่น ๆ เช่น รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน (อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน) รำยไดค้่ำเช่ำรถ รำยไดจ้ำกกำรท ำงำน    
โปรเจ็คพิเศษจำกกำรใหบ้ริกำรเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรยท์ี่สนำมบิน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยไดเ้งินปันผล และ
คำ่บรกิำรท่ีปรกึษำ เป็นตน้ 

บรษัิทมีก ำไรสทุธิในปี 2561 และปี 2562 เทำ่กบั 3.16 ลำ้นบำท และ 11.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีผลขำดทนุสทุธิใน
ปี 2563 เท่ำกับ 26.07 ลำ้นบำท มีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2561 และ 2562 เท่ำกับรอ้ยละ 0.28 และรอ้ยละ 0.87 ตำมล ำดบั และมี
อตัรำขำดทนุสทุธิในปี 2563 เทำ่กบัรอ้ยละ 2.95 เนื่องจำก 

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

สว่นในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 11.06 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิ 12.85  
ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2562 บรษัิทขำยเงินลงทนุในบรษัิทย่อย SSK ในรำคำทนุ โดยมีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคำ่หุน้ภำยใน 2 ปี
ครึง่ ท ำใหบ้รษัิทรบัรูข้ำดทนุจำกกำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่วจ ำนวน 13.29 ลำ้นบำท ณ วนัท่ีจ ำหนำ่ย
เงินลงทุน โดยรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน 13.29 ลำ้นบำทดงักล่ำวนี ้จะถูกทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดด้อกเบีย้รบัตลอด
ระยะเวลำ 2 ปีครึ่ง จนกว่ำจะไดร้บัเงินค่ำขำยเงินลงทุนทัง้หมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลำงปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มี
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 2.98 ลำ้นบำท จำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลกิ
จำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และกำร
ลดลงของอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรประมำณกำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรเปิดบรษัิทย่อยในตำ่งประเทศที่
เพิ่มขึน้ท ำใหม้ีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้ ซึ่งหำกไม่รวมผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ
คำ่ชดเชยตำมกฎหมำย กำรกลบัรำยกำรปรบัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุจะพบวำ่ ปี 2562 งบเฉพำะ
บริษัทฯ  มีผลก ำไรสทุธิ 3.42 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2561 เพียง 0.55 ลำ้นบำท สว่นบริษัทยอ่ย ต่ำง ๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ มี
ผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้รวมทัง้กลุม่บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2561 รวม 29.07 ลำ้นบำท เนื่องจำกสำมำรถขยำยฐำน
ลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ และสำมำรถบริหำรจัดกำรตน้ทุนไดด้ีขึน้ มีรำยไดอ้ื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  
22.11 ลำ้นบำท เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่ไดก้ล่ำวไปแลว้ และมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึน้ 48.03 ลำ้นบำทจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลำ่วไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำกค่ำใชจ้่ำยของบริษัท
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ย่อยที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ลำ้นบำทเนื่องจำกอยู่ในช่วงเริ่มตน้ และขยำยงำน มีค่ำใชจ้่ำยของ GWM ที่เพิ่มขึน้
จำกปีก่อน 3.22 ลำ้นบำท และคำ่ใชจ้่ำยของบรษัิทยอ่ย NCL Singapore เพิ่มขึน้ 5.58 ลำ้นบำท เนื่องจำกขยำยงำนสว่น LCL  ท ำ
ใหม้ีพนกังำนเพิ่มขึน้ และมีกำรยำ้ยส ำนกังำนเพื่อรองรบักำรขยำยงำนท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยในกำรยำ้ยและตดัจ ำหน่ำยสว่นปรบัปรุง
ส ำนกังำนเดิม ซึง่ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยเต็มก ำลงัตำมเปำ้หมำยแลว้ท ำใหก้ลุม่บรษัิท มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้
ตำมล ำดบั 

ในปี  2563 กลุม่บรษัิทมีผลขำดทนุ 26.07 ลำ้นบำท โดยที่งบกำรเงินเฉพำะบรษัิทฯ มีก ำไรสทุธิ 8.38 ลำ้นบำท แมว้ำ่ในปี
นีม้ีสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ซึ่งมีผลกระทบตอ่ทกุภำคอตุสำหกรรมทั่วประเทศ และทั่วโลก ซึ่ง
บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ำกรำยไดท้ี่เกิดขึน้ในปีนีข้องลกูคำ้ที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักลำ่วใชบ้ริกำร
ขนสง่ลดลง ซึ่งสง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ของบริษัทลดลง แต่งบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีผลก ำไรสทุธิ เกิดจำกกำรพยำยำมหำแหลง่รำยได้
ทำงอื่นเพื่อชดเชยรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ที่ลดลงดงัจะเห็นไดจ้ำกรำยไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีรำยไดโ้ปรเจ็คพิเศษในกำรใหบ้ริกำร
เปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรยใ์นสนำมบิน จ ำนวน 11.07 ลำ้นบำท มีรำยไดท้ำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกกำรรบัรูด้อกเบีย้จำกกำรขำยเงินลงทนุ
ใน SSK 6.44 ลำ้นบำท และมีรำยไดค้่ำเช่ำรถ และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มขึน้จำกปีก่อน ประกอบกับกำรลด
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลงจำกกำรควบคมุรำยจ่ำยดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึน้ และจำกมำตรกำรช่วยเหลือ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 สว่นงบกำรเงินรวมที่มีผลขำดทนุจ ำนวน 26.07 ลำ้น
บำท เนื่องจำกก ำไรขัน้ตน้ของกำรใหบ้รกิำรขนสง่ของกลุม่บริษัทลดลงตำมสำเหตขุำ้งตน้ ประกอบกบัในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 
คณะกรรมกำรบรษัิทไดซ้ือ้หนว่ยงำนธุรกิจใหมภ่ำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยในสงิคโ์ปร ์(LG Container Line PTE LTD.) ซึง่
ในปีนีม้ีค่ำใชจ้่ำยและตน้ทนุในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยดงักลำ่ว ท ำใหเ้กิดผลขำดทนุในปี 2563 
จ ำนวน 39.23 ลำ้นบำท โดยตน้ทนุจำกกำรปรบัโครงสรำ้งนีแ้ลว้เสร็จในปีปัจจุบนั และจะเห็นผลก ำไรของบริษัทย่อยดงักลำ่วในปี 
ตอ่ ๆ ไป ซึง่หำกไมร่วมผลขำดทนุจำกกำรปรบัโครงสรำ้งจะเห็นไดว้ำ่กลุม่บรษัิทฯมีผลก ำไรสทุธิ ส  ำหรบัส ำหรบัปี 2563 เทำ่กบั 6.58
ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.74 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและรำยไดจ้ำกกำรขำย  

โดยในปีนีค้ณะกรรมกำรบริษัทตดัสินใจปิดบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนำม และหยดุกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อยใน
ประเทศจีน และขำยเงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหยดุผลขำดทนุในระยะยำวที่อำจเกิดขึน้จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 เพื่อรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท และตอ่ผูถื้อหุน้ในอนำคต ทัง้นีบ้รษัิทฯ ยงัคงเฝำ้
ติดตำมสถำนกำรณอ์ยำ่งใกลชิ้ดเพื่อปรบักลยทุธ ์กำรบรหิำรงำน และแกไ้ขสถำนกำรณต์อ่ไป 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 

1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19) ทัง้โลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และ    
ทั่วโลก เนื่องจำกกระทบห่วงโซ่อุปทำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดแคลนวสัด ุอปุกรณ ์และสินคำ้ส ำเร็จรูปที่มีกำรขนส่งผ่ำน
ระบบโลจิสติกส ์กำรขนสง่ถกูจ ำกดัเสน้ทำง กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรติดโรคหรือถกูกกัตวัของผูท้ี่มีควำมเสี่ยงจะ
ติดต่อโรค กำรถกูจ ำกดักำรเขำ้ถึงแหลง่ผลิตตน้ทำงของสินคำ้เนื่องจำกถกูจ ำกดัในบำงพืน้ที่ที่มีกำรระบำด พฤติกรรม
และควำมเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคส่งผลต่อกำรใชส้ินคำ้ หรือบริกำรในที่สำธำระณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อภำคโลจิสติกสด์ว้ย 
โดยกลุม่บริษัท เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ และไดว้ำงแผนเรง่หำแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับ
กลุม่บรษัิท 

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

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

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

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

ข้อมูลทั่วไป  

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

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

โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ธุรกิจไดแ้ก่กำรใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ และ
ใหบ้รกิำรขนสง่ในประเทศ 

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

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

http://www.nclthailand.com/
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
mailto:rungarun.b@nclthailand.com
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ชื่อและสถำนทีต่ั้งของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ลักษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนกำร

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

ใหบ้รกิำรจดักำรระบบ 
โลจิสติกส ์

4,328,740 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

4,328,740 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

100 

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

ผลิตน ำ้ยำลำ้งไตและ
จ ำหน่ำยอปุกรณท์ี่

เก่ียวขอ้ง 

40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 52.80 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

ทำงทะเล 

10 ลำ้นบำท 10 ลำ้นบำท 51 

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

FREIGHT 
FORWARDING 

130,000    
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สหรฐั 

130,000    
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สหรฐั 

100 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

 

5,000,000 หยวน 750,433 หยวน 100 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

5,000,000 หยวน 1,364,030 หยวน 100 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ  

2,690,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

2,690,000 
เหรยีญดอลลำ่ร ์

สิงคโปร ์

100 
 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

2,500,000,000 
ดองเวียดนำม 

2,500,000,000 
ดองเวียดนำม 

49 
 

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

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้
ระหวำ่งประเทศ 

5,000,000                    
รูปีอินเดีย 

286,000                    
รูปีอินเดีย 

100 
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บุคคลอ้ำงอิง 

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

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

ที่ปรกึษำกฎหมำย ส ำนกังำนกฎหมำยธนทรพัย ์ 
    143/2 ซอยวดัสวุรรณคีร ีถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรนิทร ์ 

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