บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ สติ กส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ใ ห้ บริ กำรจัดกำรระบบโลจิ สติ ก
(Logistic Provider) โดยบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนจัดกำรขนส่งแก่ลกู ค้ ำทังทำงบก,
้
ทำงทะเล และทำงอำกำศ ซึ่ง
ครอบคลุมทังกำรจั
้
ดส่งสินค้ ำแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), กำรขนส่งสินค้ ำแบบ
จำกประตูสปู่ ระตู (Door to Door), กำรดำเนินกำรด้ ำนพิธีกำรศุลกำกร (Custom Broker), กำรจัดกำรด้ ำนสินค้ ำคง
คลัง (Warehousing) และกำรขนส่งสินค้ ำ ในประเทศด้ ว ยรถหัวลำก โดยกำรประกอบธุรกิ จ ของบริ ษั ทดัง กล่ำ ว
สำมำรถจัดกลุม่ ได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้ แก่ กำรวำงแผนและจัดหำวิธีกำรขนส่งที่เหมำะสมกับลักษณะของ
สิน ค้ ำ และข้ อ ก ำหนดของลูก ค้ ำ รวมถึ ง กฎหมำยและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศต่ำ งๆ, กำร
ดำเนินกำรบรรจุสนิ ค้ ำในตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ปลอดภัยและใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด , กำรจัดกำรด้ ำนพิธี
กำรศุลกำกรและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำลูกค้ ำจะสำมำรถส่งออกหรื อรับสินค้ ำได้ ตำม
กำหนด และทำหน้ ำที่ในกำรติดตำมรวมถึงประสำนงำนกับพันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อขนส่งและกระจำย
สินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ โดยลักษณะกำรให้ บริ กำรด้ ำนจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ของบริ ษัทสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรขนส่งได้ ดงั นี ้
1.1. กำรขนส่งทำงทะเล : บริ ษัทให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศทำงทะเลทังแบบขนส่
้
งเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) และแบบไม่เต็มตู้(Less Container Load: LCL)
1.2. กำรขนส่งทำงอำกำศ : บริ ษัทให้ บริ กำรจัดส่งสินค้ ำทำงอำกำศสำหรับสินค้ ำที่ต้องกำรควำมรวดเร็ ว
และมีปริ มำณไม่มำก
1.3. บริ กำรอื่นๆ ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรเสริ มและบริ กำรเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำให้ ได้
ครบวงจรมำกที่สดุ เช่น บริ กำรดำเนินพิธีกำรศุลกำกร, บริ กำรจัดหำและบริ หำรสินค้ ำในคลัง และ
บริ กำรจัดหำรถขนส่งตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร เป็ นต้ น
2. บริ กำรขนส่งภำยในประเทศ ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศโดยใช้ รถหัวลำกและหำงลำก
ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีพื ้นที่ให้ บริ กำรในเขตภำคใต้ , ภำคกลำง และภำคตะวันออกเป็ นหลัก
แผนภาพแ
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1.2 วิ ย น์ ภารกิจ ปา มาย และกลยุ ธ์ การ า นิน าน
วิสยั ทัศน์
บริ ษัท กำหนดวิสัย ทัศ น์ ใ นกำรเป็ นผู้นำในด้ ำนกำรให้ บริ ก ำรด้ ำ นโลจิ สติ กส์ แบบครบวงจร โดยจะเป็ น
ทำงเลือกแรกและทำงเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ ำและคูค่ ้ ำของบริ ษัท
ภำรกิจ
ภำรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ กำรประกอบธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้ วยบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมชำนำญและให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำด้ วยควำมจริ งใจ พร้ อมทัง้ สร้ ำงเครื อข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่ มี
ประสิทธิภำพทัว่ โลก
เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนธุรกิจ
เป้ ำหมำยในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ กำรเป็ นมื อ อำชี พ ในกำรช่ ว ยลดต้ น ทุน ด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพและสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำให้ มำกที่สดุ
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถไว้ คอยให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ โดยสำมำรถนำเสนอบริ กำร
ได้ อย่ำงครอบคลุมตังแต่
้ กำรให้ คำปรึกษำในกำรวำงแผนและจัดหำวิธีขนส่งที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจัดกำร
ให้ ลกู ค้ ำสำมำรถขนส่งได้ ตรงตำมกำหนดเวลำภำยใต้ ต้นทุนที่ต่ำที่สดุ รวมถึง มีกำรประสำนงำนกับพันธมิตร
ในต่ำงประเทศเพื่อให้ สำมำรถกระจำยสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำงๆ ได้ ทวั่ โลก
1.3 การ ปลยนแปล และพฒนาการ า ญ
กลุม่ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหำชน) ก่อตังขึ
้ ้นโดยคุณกิตติ พัวถำวรสกุล เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จำกัด(มหำชน) (เดิมชื่อ “บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่ จำกัด ”), บริ ษัท วี พี อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริ ษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ซึ่งปั จจุบนั VP และ UNI ได้ หยุดประกอบ
ธุรกิจแล้ ว
บริษ

ป กอ ้

บริ ษั ท วี พี อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล โลจิ
สติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”)
บริ ษั ท รี จิ น อล เฟิ สท์ จู บิ ลี่ จ ำกั ด
(“RJB”)

2537

ุนจ ะ บยน
ริม น
2.00 ล้ ำนบำท

2539

2.00 ล้ ำนบำท

บริ ษั ท ยูนิ ท รำนส์ โกลบอล จ ำกั ด
(“UNI”)

2552

1.00 ล้ ำนบำท

การประกอบธุรกิจ
ให้ บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
ให้ เช่ำอำคำร แก่ VP และUNI
และให้ บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
ให้ บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ
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กลุม่ บริ ษัทเริ่ มต้ นให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศในปี 2537 ซึ่งดำเนินกำรภำยใต้ บริ ษัท วี พี
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) โดยเริ่ มจำกกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศแบบไม่
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้ นทำงประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริ กำ และขยำยสูเ่ ส้ นทำงในทวีปเอเชียและยุโรปในปี
2539 และปี 2543 ตำมลำดับ ซึ่งจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2545 บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่
จำกัด (“RJB”) จึงได้ ขยำยธุรกิจ จำกกำรให้ เช่ำอำคำรมำสู่กำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศ
เช่นเดียวกับ VP และมีกำรก่อตัง้ ก่อตังบริ
้ ษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำร
จัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2550 บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่ จำกัด (“RJB”) ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จำกัด (“บริ ษัท”, ”NCL”) โดยยังคงประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ต่อมำ เพื่อเป็ นกำรปรับโครงสร้ ำงกำรบริ หำรภำยในกลุ่มบริ ษัทและขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่
อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต ในปี 2552 VP จึงได้ เริ่ มหยุดกำรประกอบธุรกิจ และในปี 2554 คุณกิตติได้ มีกำรขำยหุ้น
UNI ให้ แก่บคุ คลภำยนอก ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั VP และ UNI หยุดกำรประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ แจ้ งหยุดกำรประกอบ
ธุรกิจกับกรมสรรพำกรตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม ปี 2555 และอยูร่ ะหว่ำงกำรรอชำระบัญชี ดังนัน้ บริ ษัทที่ยงั คงประกอบ
ธุรกิจอยูใ่ นปั จจุบนั จึงมีเพียงบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (“บริ ษัท”, ”NCL”) เพียงแห่งเดียว
นับตังแต่
้ เริ่ มประกอบธุรกิจ บริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและจนสำมำรถให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศได้ ทงแบบไม่
ั้
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีต้องมีฐำน
ลูกค้ ำและมีปริ มำณสินค้ ำมำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
ั ้ ้ เพื่อดำเนินกำรส่งออก-นำเข้ ำได้ โดยบริ ษัทจะให้ บริ กำร
จัดหำตู้คอนเทนเนอร์ และจัดหำสำยเรื อหรื อเครื่ องบินตำมตำรำงเวลำและข้ อกำหนดที่ลกู ค้ ำต้ องกำร รวมทังให้
้ บริกำร
ด้ ำนพิธีกำรศุลกำกรและเป็ นตัวแทนในกำรออกสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ขยำยขอบเขตพื ้นที่กำรให้ บริ กำร
อย่ำงต่อเนื่องจนสำมำรถครอบคลุมได้ กว่ำ 180 ประเทศทัว่ โลก
นอกจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศแล้ ว ในช่วงปี 2554 บริ ษัทยังได้ มี
กำรลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้ วยรถหัวลำกและหำงลำกเพื่อสร้ ำงควำมต่อเนื่องในกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ โดย
เริ่ มต้ นกำรให้ บริ กำรด้ วยรถหัวลำกจำนวน 13 หัวและหำงลำกจำนวน 26 หำง ซึ่งต่อมำ บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงศักยภำพ
ในกำรเติบโตของธุรกิจขนส่งในประเทศดังกล่ำว ในปี 2555 บริ ษัทจึงได้ ลงทุนซื ้อหัวลำกเพิ่มอีกจำนวน 17 หัวและ
หำงลำกจำนวน 18 หำง จำกบริ ษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีคณ
ุ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และ
ครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเป็ นกำรซื ้อที่รำคำตำมมูลค่ำยุติธรรมตำมที่สถำบันกำรเงินได้ กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำ
ซื ้อ ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรซื ้อรถหัวลำกและหำงลำกดังกล่ำว คุณสุข สันต์ กิตติภทั รพงษ์ ได้ เข้ ำมำเป็ นผู้ถือหุ้น และ
กรรมกำรของบริ ษัท โดยซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทจำนวน 0.125 ล้ ำนหุ้น ที่รำคำหุ้นละ 40 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำตำมบัญชี
เท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น) หรื อเท่ำกับจำนวน 5.00 ล้ ำนหุ้น ที่มูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นรวมภำยหลังกำรเสนอขำยต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริ ษัท เพชรสุรำษฎร์ เท
รดิ ้ง จำกัด รวมถึงบริ ษัท เพชรสุรำษฎร์ เซอร์ วิส จำกัด ที่มีคณ
ุ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
เช่นเดียวกัน ได้ หยุดประกอบธุรกิจโดยจดทะเบียนเลิกบริ ษัทแล้ วและอยู่ระหว่ำงขันตอนกำรช
้
ำระบัญชี สำหรับกำร
ให้ บริ กำรขนส่งด้ วยรถหัวลำก-หำงลำกนัน้ บริ ษัทมีจุดให้ บริ กำรหลักอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี และ
อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ 2.2-1 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี ้ เพื่อให้ บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistic
Provider) ในปี 2556 บริ ษัทจึงเริ่ มให้ บริ กำรจัดหำและบริ หำรจัดกำรคลังสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยปั จจุบนั มีคลังสินค้ ำ
สำหรับให้ บริ กำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด จังหวัดฉะเชิงเทรำ เพื่อเป็ นกำรขยำยของเขต
กำรให้ บริ กำรให้ สำมำรถครอบคลุมทุกควำมต้ องกำรด้ ำนโลจิสติกส์ของลูกค้ ำให้ ได้ มำกที่สดุ
สำหรับพัฒนำกำรที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำของบริ ษัทสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2554 พฤษภำคม ธันวำคม

เริ่ มให้ บริ กำรขนส่ง ภำยในประเทศด้ วยรถหัวลำกและหำงลำก โดยเริ่ มต้ นที่
เส้ นทำงในภำคใต้
- เปิ ดจุดให้ บริ กำรด้ ำนเอกสำรกำรส่งออกและนำเข้ ำที่ทำ่ เรื อคลองเตย

ปี 2555 เมษำยน -

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 100.00 บำทเป็ นหุ้นละ
10.00 บำท
-

พฤษภำคม -

กันยำยน

ปี 2556 มิถนุ ำยน -

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น 60.00 ล้ ำนบำท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่คือคุณ
ปิ่ นรัก ประสิทธิ ศิริกุล ซึ่งเป็ นภรรยำของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล เป็ นผู้ซื ้อหุ้น
เพิ่ม ทุน จำนวน 1.00 ล้ ำนหุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 10.00 บำท เพื่ อใช้ เ ป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนและนำเงินไปขยำยธุรกิจขนส่งในประเทศโดยกำรซื ้อหัวลำกจำนวน
13 หัวและหำงลำกจำนวน 26 หำง จำกบริ ษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ ้ง จำกัด
ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีคณ
ุ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น 66.25 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมคือ คุณกิตติ พัวถำวรสกุล และคุณ
พรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นผู้ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 0.325 ล้ ำนหุ้น และ 0.05 ล้ ำนหุ้น
ตำมลำดับ ที่รำคำหุ้นละ 10.00 บำท และมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่ได้ แก่ คุณวิศิษฎ์ ประ
สิทธิ ศิริกุล และคุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ เป็ นผู้ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 0.125
ล้ ำนหุ้นและ 0.125 ล้ ำนหุ้นเช่นกัน ที่รำคำหุ้นละ 10 บำทต่อหุ้น และ 40 บำท
ต่อหุ้น ตำมลำดับ (มูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น)

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น 81.25 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่คือ บริ ษัท ร่ วมทุน เค-เอสเอ็มอี
จำกัด เป็ นผู้ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1.50 ล้ ำนหุ้น ที่รำคำหุ้นละ 40 บำทต่อหุ้น
(มูลค่ำตำมบัญชีเท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น)
ดำเนินกำรแปรสภำพบริ ษัทเป็ นมหำชน และเปลีย่ นชื่อจำก “บริ ษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิ สติกส์ จำกัด” เป็ น “ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่น

ส่วนที่ 2.2-1 หน้ ำที่ 4

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

แนล โลจิ สติ ก ส์ จ ำกัด (มหำชน)” เพื่ อ น ำบริ ษั ท เข้ ำ จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจำก 81.25 ล้ ำนบำทเป็ น 105.00 ล้ ำนบำท และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 10.00 บำทเป็ นหุ้นละ
0.25 บำทซึง่ ทำให้ จำนวนหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนไว้ เพิ่มขึ ้นจำก 8,125,000 หุ้น
เป็ น 420,000,000 หุ้น

ปี 2557 มกรำคม -

1.3.1

เริ่ มให้ บริ กำรจัดหำและบริ หำรจัดกำรคลังสิ นค้ ำให้ แก่ลูกค้ ำ โดยปั จจุบันมี
คลังสินค้ ำที่ให้ บริ กำร 1 แห่งที่เขตปลอดอำกรวินโคสท์ ถนนบำงนำ-ตรำด

โ ร รา การ อ ุน อ บริษ
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 105.00 ล้ ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บำท มีทนุ เรี ยกชำระแล้ ว 81.25 ล้ ำนบำท (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้ อ 2.9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือ
หุ้น) โดยโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้

ครอบครัวพัวถำวรสกุล
59.05%

บจก. ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี
14.29%

1.4 วาม มพนธ์ กบกลุมธุรกิจ อ ผู อ ุน ญ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่มีควำมสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ส่วนที่ 2.2-1 หน้ ำที่ 5

ประชำชนทัว่ ไป

กลุม่ ผู้บริหำร
4.04%

22.50%

