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13. การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที3่ /2557 เมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2557 ซึง่ มีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนและกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท
ได้ พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกำรสอบถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรในด้ ำนต่ำง ๆ
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้ อมกำรควบคุม, 2) กำรประเมินและบริ หำรควำมเสีย่ ง, 3) กำรควบคุมกำร
ปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร, 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล และ 5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล และ
พิจำรณำร่วมกับรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 และครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยใน และรำยงำนข้ อสังเกตและผลกำรติดตำมของผู้สอบบัญชีในกำรประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภำยในทำง
บัญชีของบริ ษัท จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรแนบ 4
จำกกำรพิจำรณำข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรและรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจำกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน
อิสระนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรจัดกำรบริ หำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอ
แล้ ว โดยผู้บริ หำรได้ สนับสนุนให้ พนักงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรควบคุมภำยใน และจัดให้ มีบคุ ลำกรอย่ำง
เพียงพอที่จะดำเนินกำรให้ ระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทังสำมำรถมี
้
กำรปรับปรุ งแก้ ไข
ให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริ ษัทมี
กำรกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน รวมทังได้
้ กำหนดระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบำย ระดับอำนำจกำรบริ หำร
และระดับกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เหมำะสมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีสว่ นตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในโดยกำรว่ำจ้ ำ งตรวจสอบระบบควบคุมภำยในซึ่งเป็ นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ซึ่ง รำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสอบทำนระบบกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกรรมต่ำงๆ ให้ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของบริ ษัทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดูแลเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวได้ อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ ว โดย
สำมำรถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจำกกำรที่บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกล่ำวนำไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจ สำหรับ
กำรควบคุมภำยในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำ บริ ษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในกำรพิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริ ษัททัง้ 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนเข้ ำร่วมประชุมด้ วยนัน้ ทังกรรมกำรอิ
้
สระและกรรมกำรตรวจสอบมิได้ มีควำมเห็น
ทีแ่ ตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทแต่อย่ำงใด

ส่วนที่ 2.3-13 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

13.3 หน่ วยงานกากับดแแลระบบควบคุมภายในของบริษัทและข้ อสังเกตจากผแ้ตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท มี น โยบำยว่ ำ จ้ ำงผู้ ตรวจสอบภำยในซึ่ ง เป็ นบุ ค คลภำยนอก (Outsource) โดยในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำขน) ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556
ที่ประชุมได้ มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) ของบริ ษัท ซึ่ง
บริ ษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ มอบหมำยให้ คณ
ุ วรรณำ เมลืองนนท์ ตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร เป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัท แอคพลัส
คอนซัลแตนท์ จำกัด แล้ วเห็นว่ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว เนื่องจำกมี
ประสบกำรณ์ในด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็ นระยะเวลำ 20 ปี และผู้ปฏิบตั ิงำนหลักได้ เคยผ่ำนหลักสูตรกำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด รุ่ นที่ 3/56 อีกทังยั
้ งไม่มีควำม
เกี่ยวข้ องใด ๆ กับบริ ษัทจึงสำมำรถตรวจสอบและนำเสนอข้ อแนะนำให้ แก่บริ ษัทได้ อย่ำงอิสระอีกด้ วย (คุณสมบัติของผู้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3)
ทังนี
้ ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน หรื อโยกย้ ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทนัน้ จะต้ องผ่ำนกำรคัดเลือก
และได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนันคณะกรรมกำรตรวจสอบจึ
้
ง นำเสนอผู้ตรวจสอบภำยในที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ วแก่ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรว่ำจ้ ำงรวมถึง
กำรเจรจำต่องรองในค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง
สำหรับในปี 2556 ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระดังกล่ำวได้ จดั ทำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2556 ลงวันที่ 15
ตุลำคม 2556 ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทัว่ ไป, กำรประเมินระบบควบคุมภำยในตำม
แนวทำง COSO ทังระดั
้ บองค์กรและระดับกิจกรรมในระบบต่ำง ๆ ได้ แก่ ระบบขำย, ระบบกำรรับเงิน, ระบบกำรซื ้อ, ระบบ
กำรจ่ำยเงิน, ระบบสินทรัพย์ถำวร, ระบบเงินเดือนและบริ หำรบุคคล, ระบบสำรสนเทศ, ระบบ GPS และระบบเงินสดย่อย
และเงินทดรอง และกำรประเมินควำมเสี่ยงที่มีสำระสำคัญทำงด้ ำนต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึน้ และได้ จัดทำรำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2557 ซึ่งเป็ นกำรตรวจสอบเพื่อติดตำมกำรดำเนินกำรของบริ ษัทต่อข้ อ
ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2556 โดยสำระสำคัญของข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน
รวมถึงกำรดำเนินกำรของบริ ษัทต่อข้ อเสนอแนะดังกล่ำว ณ สิ ้นสุด 31 พฤษภำคม 2557 มีดงั ต่อไปนี ้
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หัวข้ อตรวจสอบ
 ระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ ประกอบ
1. องค์กรและสภำพแวดล้ อมกำรควบคุม
-

-

2. กำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรกำหนดผังโครงสร้ ำงองค์กรที่ชดั เจนและครอบคลุมทุกหน่วยงำน เพื่อ ติดตำมกำรใช้ จำ่ ยตำมงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนและกำรจัดหำ/จัดซื ้ออื่น ๆ
บริ ษั ท ควรจัด ท ำอ ำนำจอนุมัติ อ ย่ ำ งเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรให้ ค รอบคลุม ทุก ระบบงำนหลักของฝ่ ำยขำย ฝ่ ำยบุค คล ,และฝ่ ำยธุ รกำรและควรกำหนดวงเงิน
อนุมตั ิตำมลำดับขันให้
้ เหมำะสม
บริษัทควรจัดทำรำยงำนเพื่อกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจริ งกับเป้ำหมำยและ ควรรำยงำนต่อผู้บริหำรทุกเดือน

-

บริ ษั ท ควรมอบหมำยอ ำนำจอนุมัติ แ ละด ำเนิ น กำรส ำหรั บ รำยกำรที่ มี ค วำม ควำมสำคัญหรื อมีมูลค่ำ สูงให้ เป็ นอำนำจเฉพำะของหน่วยงำนที่บริ ษัทกำหนด
ตำมลำดับขัน้ ของวงเงิน และควรทบทวนกำรกำหนดวงเงินอนุมตั ิตำมลำดับขัน้
ให้ เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้ จำ่ ย

-

บริ ษั ทควรกำหนดกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำ งเป็ นระบบ รวมถึงมีกำร ติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ
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การปรั บปรุ งแก้ ไขโดยผแ้บริ หาร
บริษัทมีกำรกำหนดหน้ ำที่กำรควบคุมและติดตำมกำรใช้ จ่ำยตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนและกำรใช้ จำ่ ยงบประมำณเรียบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทได้ เพิ่มเติมอำนำจกำรอนุมตั ิครอบคลุมทุกระบบงำน รวมทังระบบงำน
้
ขำย ,บุคคล และธุรกำรแล้ ว
บริษัทดำเนินกำรแล้ ว โดยแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรบริษัทพร้ อมกำหนด
ขอบเขตหน้ ำที่โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26
กุมภำพันธ์ 2557 และกำหนดให้ มีกำรประชุมร่วมอย่ำงน้ อยเดือนละครัง้ เพื่อ
กำกับดูแลและติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
รวมทังกำรก
้
ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2557 ได้ มีกำรแต่งตังคณะท
้
ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยงและมอบหมำยหน้ ำที่ไว้ ดำเนินกำรแล้ ว
บริษัทดำเนินกำรแล้ ว โดยกำหนดให้ กำรขอซื ้อจัดหำสำหรับรำย/จัดซื ้อ/กำรที่มี
ควำมส ำคัญ และมีมูล ค่ำ สูงอยู่ภำยใต้ กำรจัด ซือ้ ตำมงบประมำณรำยจ่ำ ย
ลงทุน ซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกผู้จำหน่ำยสำหรับสินทรัพย์ ดังกล่ำวส่วนใหญ่
ต้ องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชำญเฉพำะ เช่น กำรจัดหำรถหัว / หำงลำก กำรซื ้อซอ ท์แวร์ อุปกรณ์ทำง IT ดังนัน้ บริษัทจึงกำหนดให้ รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแต่ละ
ส่วนงำนเป็ นผู้พิจำรณำและเสนออนุมัติตำมคู่มืออำนำจดำเนินกำรซึ่ง มีกำร
กำหนดอำนำจอนุมตั ิตำมวงเงิน รวมทังมี
้ กำรควบคุมโดยงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนและงบประมำณประจำปี ซึง่ ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk Management
Committee : RMC ) เพื่อติดตำมและสอบทำนกำรทำงำนของคณะทำงำน
บริหำรควำมเสี่ยง และได้ กำหนดให้ มีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ น
ระบบและชัดเจนแล้ ว โดยจัดทำเป็ นคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้ บริ ษัท
กำหนดให้ ค ณะท ำงำนบริ ห ำรควำมเสี่ ยง มี กำรติ ด ตำม ประเมิ น ผล และ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้ อตรวจสอบ

3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
บริหำร

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล

5. กำรติดตำมและกำรประเมินผล

ข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะ

-

บริษัทควรกำหนดกิจกรรมควบคุมสำหรับหน่วยงำนที่ดแู ลด้ ำนรำยจ่ำยลงทุนกำร , จัดหำ และกำรจัดซื ้อ

-

บริษัทควรดำเนินกำรทบทวนคู่มือปฏิบตั ิงำนด้ ำนบริ หำรงำนบุคคลให้ เป็ นไปตำม นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
บริษัทไม่ควรเปิ ดระบบให้ มีกำรแก้ ไขในระบบงำนบัญชีโดยที่ไม่สำมำรถตรวจสอบ ร่องรอยย้ อนหลังได้

-

-

บริษัไม่ควรใช้ สมุดรำยวันทัว่ ไปในกำรบันทึกรำยกำรตังหนี
้ ้ค่ำใช้ จำ่ ยด้ วย

-

บริษัทควรจัดทำรำยงำนเพื่อให้ ผ้ บู ริหำรใช้ ในกำรประเมินและชี ้วัดได้ อย่ำงเพียงพอ และทันเวลำ
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-

การปรั บปรุ งแก้ ไขโดยผแ้บริ หาร
ทบทวนแผนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งอย่ำ งสม่ ำ เสมอ และรำยงำนต่อ คณะ
กรรมกำรบริหำรทุกเดือน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทุก
ไตรมำส หรื อรำยงำนทัน ที ห ำกมีปั จจัยควำมเสี่ยงที่ เห็ น ว่ำ ต้ องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรับทรำบทันที
บริษัทดำเนินกำรให้ มีกิจกรรมควบคุมด้ ำนรำยจ่ำยลงทุนกำรจัดหำและกำร
จัดซื ้อที่เหมำะสมแล้ ว โดยกำรจัดหำ/จัดซื ้อทรัพย์สินที่ต้องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชำญ
เฉพำะให้ อยูใ่ นอำนำจของรองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรของแต่ละหน่วยธุรกิจ
โดยมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลทีผ่ ่ำนระบบงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนและ
งบประมำณประจำปี ทังนี
้ ้ กระบวนกำรจัดหำ มีกำรเปรียบเทียบรำคำ อนุมตั ิ
ตำมลำดับขัน้ และควบคุมโดยงบประมำณ รวมทังมี
้ กำรรำยงำนกำรใช้ จำ่ ย
ตำมงบประมำณต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
สม่ำเสมอ
ฝ่ ำยบุคคลได้ จดั ทำคูม่ ือปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรบริหำรงำนบุคคลซึง่ ครอบคลุมกำร
กำหนดอำนำจอนุมตั ิและกำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมแล้ ว
บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรให้ ก ำรแก้ ไ ขข้ อ มูล ในระบบงำนบัญ ชี ต้ อ งเป็ นแบบมี
ร่องรอยให้ ตรวจสอบได้ แล้ ว สำหรับข้ อมูลที่มิได้ มีกำรโอนถ่ำยโดยอัตโนมัตินนั ้
บริ ษั ท ได้ จัดให้ มีกระบวนกำรควบคุมควำมถูกต้ องและควำมครบถ้ ว นของ
ข้ อมูล โดยมี ก ำรจั ด ท ำรำยงำนและก ำหนดให้ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำยบัญ ชี เ ป็ นผู้
ตรวจสอบทุกเดือน
บริษัทดำเนินกำรให้ ฝ่ำยบัญชีแยกรำยกำรตังหนี
้ ้ค่ำใช้ จ่ำยไปอยู่สมุดบัญชีซื ้อ
แล้ ว สำหรับสมุดรำยวันทัว่ ไปให้ ใช้ สำหรับรำยกำรปรับปรุ งซึ่งต้ องมีกำรระบุ
เหตุผลของกำรปรับปรุง โดยต้ องผ่ำนกำรตรวจสอบและอนุมตั ิก่อนทำรำยกำร
ทุกครัง้
บริษัทได้ จดั ทำรำยงำนเพื่อผู้บริ หำร ซึ่งมีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุกรณีมีผลต่ำง
ที่ มีส ำระส ำคัญ รวมทัง้ รำยงำนติ ด ตำมกำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ยง เพื่ อ
รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอทุกเดือนแล้ ว

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้ อตรวจสอบ
ข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะ
 ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบ
1. ระบบกำรขำย
- บริษัทควรกำหนดอำนำจอนุมตั ิด้ำนกำรขำยในแต่ละกลุ่มธุรกิจให้ ชดั เจนเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร และควรกำกับให้ มีกำรตรวจสอบควำมครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้ สินเชื่อ (Credit Application Form)
2. ระบบกำรรับเงิน
- บริ ษัทควรกำกับให้ มีกำรลงลำยมือชื่อในเอกสำรให้ ครบถ้ วน เช่น ลำยเซ็นต์ผ้ ูรับ
เงิ น และผู้ เก็ บ เงิ น และควรควบคุม กำรให้ เ ลขที่ เ อกสำรเช่ น ใบส ำคัญ รั บ ให้
เรียงลำดับตำมวันที่ทำรำยกำร
3. ระบบกำรซื ้อ
- บริ ษั ท ควรแบ่ ง แยกหน้ ำที่ ใ ห้ ชัด เจนระหว่ำ งกำรจัด หำ กำรควบคุม ,จัด ซื อ้ ,
ค่ำใช้ จ่ำยตำมรำยจ่ำยลงทุน และกำรตรวจรับของ และควรกำหนดอำนำจอนุมัติ
วงเงินขอซื ้อที่นอกเหนือจำกรำยจ่ำยลงทุนให้ เหมำะสม
- บริ ษั ท ควรกำหนดนโยบำยกำรสั่งซือ้ น ำ้ มัน และจัด ท ำคู่มือปฏิบัติ งำนที่ ชัด เจน
สำหรับกลุม่ ธุรกิจขนส่งในประเทศ

การปรั บปรุ งแก้ ไขโดยผแ้บริ หาร
-

-

-

บริ ษัทได้ กำหนดหน่วยงำนที่ชัดเจนซึ่งรับผิดชอบในแต่ละหน้ ำที่งำนสำหรับ
กำรขอซื ้อจัดซื ้อ และมีกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม/จัดหำ/แล้ ว

-

บรัทได้ จดั ทำนโยบำยกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันสำหรับหัวลำกแล้ ว อย่ำไรก็ดี ปั จจุบนั อยู่
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนมำใช้ ระบบ Fill&Go และ Fleet Card ซึง่ ระบบ Fii&Go นัน้
เป็ นระบบเติ ม น ำ้ มัน ผ่ำ นอุป กรณ์ ว งแหวน RFID ซึ่งบริ ษัท สำมำรถกำหนด
ควบคุมเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรเติมนำ้ มัน และตรวจสอบค่ำใช้ จ่ำยน ำ้ มันผ่ำ น
บริ กำร Real Time Online รวมทังมี
้ รำยงำนที่นำไปใช้ ในกำรตรวจสอบและ
วิเครำะห์ได้
บริษัทได้ จดั ทำคูม่ ือปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดหำ/จัดซื ้อเรียบร้ อยแล้ ว และได้ มีกำร
กำหนดขัน้ ตอนให้ ส่งใบขอซื ้อมำที่พนักงำนฝ่ ำยธุรกำรที่มีหน้ ำที่ในกำรออก
ใบสั่ง ซื อ้ และจัด ท ำทะเบี ย คุม ใบสั่ง ซื อ้ เพื่ อ ให้ ทุก ฝ่ ำยออกใบสั่ง ซื อ้ จำก
ส่วนกลำงทุกครัง้
บริ ษั ทได้ จัด ท ำนโยบำยกำรตัด เจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำที่ ค้ ำงเกิน ปี ออกจำกบัญ ชี 2
เรียบร้ อยแล้ ว โดยในกำรกำหนดลักษณะและหลักเกณฑ์กำรตัดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ออกจำกบัญชีได้ อ้ำงอิงตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
บริษัทได้ จดั ทำคูม่ ือปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดหำจัดซื ้อ/เรี ยบร้ อยแล้ วและได้ จดั ให้
มี ก ำรประชุม ชี แ้ จงให้ ทุก ฝ่ ำยรั บ ทรำบและเข้ ำ ใจระเบี ย บปฏิ บัติ ต่ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรขอซื ้อ เปรี ยบเที ยบรำคำ / พร้ อมทังก
้ ำชับ ให้ ปฏิบัติ ตำมโดย

-

บริษัทควรจัดทำคู่มือปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรจัดหำ/จัดซื ้อที่ชดั เจน และกำกับให้ มีกำร ปฏิบตั ิตำมและลงลำยมือชื่อผู้มือำนำจอนุมติทกุ ครัง้

4. ระบบกำรจ่ำยเงิน

-

บริ ษัทควรกำหนดนโยบำยเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบัติ ในกรณีที่มีหนีค้ งค้ ำงอำยุเกิน กว่ำ 2 ปี โดยเจ้ ำหนี ้ไม่มีกำรทวงถำมและสำมำรถยืนยันยอดเจ้ ำหนี ้ได้

5. ระบบสินทรัพ์ถำวร

-

บริ ษัทควรจัด ทำคู่มือกำรปฏิบัติ งำนด้ ำนกำรจัดหำจัดซือ้ รวมถึงกำกับให้ มีกำร ปฏิบตั ิตำมและลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจอนุมติทกุ ครัง้
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บริษัทได้ กำหนดอำนำจเฉพำะของฝ่ ำยขำยในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำรเรี ยบร้ อย
แล้ ว และได้ ป ฎิบัติ ต ำมนโยบำยโดยจัด ให้ มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
สินเชื่อครบถ้ วนแล้ ว
บริษัทได้ ดำเนินกำรตำมคำแนะนำเรียบร้ อยแล้ ว

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้ อตรวจสอบ

6. ระบบเงินเดือนและบริหำรงำนบุคคล

7. เงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ำย

ข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะ

การปรั บปรุ งแก้ ไขโดยผแ้บริ หาร

-

บริษัทควรดำเนินกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สินที่ชำรุดหรือไม่มีตวั ตน

-

-

บริษัทควรจัดทำแผนกำรซ่อมบำรุงอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

-

-

บริษัทควรจัดทำสัญญำจ้ ำงงำนให้ ครบถ้ วนและกำหนดอำนำจอนุมตั ิ เกี่ยวกับงำน บริหำรบุคคลให้ ชดั เจน รวมถึงจัดทำข้ อบังคับกำรทำงำนให้ ครบถ้ วน

-

บริษัทควรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมกำรทำงำนของกลุม่ ธุรกิจขนส่งในประเทศและ กำหนดผู้ตรวจสอบและอนุมตั ิ เพื่อประกอบกำรจ่ำยค่ำแรงพนักงำนขับรถ

-

บริษัทควรจัดทำแผนกำรอบรมของแต่ละตำแหน่งงำน

-

-

บริษัทควรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรทำงำนให้ ชดั เจน

-

-

บริ ษั ทควรแยกเงินทดรองจ่ำยค่ำน ำ้ มันออกจำกเงิน สดย่อย โดยจัด ทำระเบียบ ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ำยและเงินสดย่อยให้ ชดั เจน รวมทังก
้ ำหนดค่ำใช้ จ่ำย
แต่ละประเภทของค่ำใช้ จำ่ ยที่ให้ จำ่ ยจำกเงินสดย่อย และควรนำระบบ Fleet Card
หรือขอเครดิตจำกผู้จำหน่ำยน ้ำมัน เพื่อลดยอดเงินทดรองจ่ำย
บริษัทไม่ควรจ่ำยเบี ้ยเลี ้ยงพนักงำนขับรถจำกวงเงินสดย่อย โดยควรจัดทำขัน้ ตอน กำรจ่ำยจำกฝ่ ำยบุคคลของสำนักงำนใหญ่เช่นเดียวกับกำรจ่ำยเงินเดือนพนักงำน
ทัว่ ไป

-
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เคร่งครัดแล้ ว
บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรตัด จำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิน ถำวรที่ เสื่อ มสภำพและสูญ หำย
เรียบร้ อยแล้ ว
บริษัทได้ จดั ทำทำแผนกำรซ่อมบำรุงและตรวจสภำพรถประจำปี และรำยงำน
ผลกำรซ่อมบำรุ งรถและตรวจสภำพรถประจำเดือนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีกำร
กำหนดรำยกำรที่ต้องตรวจเช็คสำหรับรถแต่ละคันในแต่ละช่วงเวลำ
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรด้ ำนสัญญำจ้ ำงงำนกับพนักงำนครบถ้ วนแล้ ว และมีกำร
กำหนดอำนำจอนุมัติของฝ่ ำยงำนบริ หำรบุคคลไว้ ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทัง้ มีกำรจัด ท ำข้ อบังคับ เกี่ยวกับ กำรทำงำนซึ่ง ได้ รับกำร
รับรองจำกพนักงำนตรวจแรงงำน กลุ่มงำนสวัสดิ กำรและคุ้มครองแรงงำน
พื ้นที่ 5เรียบร้ อยแล้ ว
บริษัทได้ จดั ทำรำยงำนควบคุมเวลำทำงำน ขำด ลำ มำสำย ของพนักงำนทุก
ส่วนงำนแล้ ว ซึ่งมีกำรตรวจสอบโดยเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนงำนบุคคล และอนุมตั ิโดย
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรฝ่ ำยบุคคล
แต่ละหน่วยธุรกิจมีกำรจัดทำแผนฝึ กอบรมเรี ยบร้ อยแล้ วโดยเสนอพร้ อมกับ
แผนธุรกิจและงบประมำณประจำปี และได้ แจ้ งข้ อมูลกำรส่งพนักงำนไปอบรม
ตำมพ 2555.ศ.กำรส่งเสริมพัานำฝี มือแรงงำน พ.บ.ร.ให้ กบั ฝ่ ำยบุคคลแล้ ว
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดหลัก เกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น ผลพนัก งำนแล้ ว โดยใช้ แ บบ
ประเมินผลกำรทำงำน (Performance Appraisal : PA-R&R)
ปั จจุบันบริ ษั ท ดำเนิ นกำรแยกเงินทดรองจ่ำยค่ำ น ำ้ มันออกจำกเงินสดย่อย
และได้ มีกำรกำหนดค่ำใช้ จ่ำยขัน้ ต่ำที่ให้ จ่ำยจำกวงเงินสดย่อย และกำหนด
ประเภทของค่ำใช้ จำ่ ยที่ให้ จำ่ ยจำกเงินสดย่อยแล้ ว
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรมิให้ มีกำรจ่ำยเบี ้ยเลี ้ยงพนักงำนขับรถจำกวงเงินสดย่อย
แล้ ว โดยก ำหนดให้ มี ขัน้ ตอนกำรจ่ำ ยจำกฝ่ ำยบุค คลของส ำนักงำนใหญ่
เช่นเดียวกับกำรจ่ำยเงินเดือนพนักงำนทัว่ ไปแล้ ว

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้ อตรวจสอบ
8. ระบบ GPS

-

ข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรก ำชับ ให้ พ นั ก งำนขั บ รถเปิ ดระบบ GPS ทุก ครั ง้ และควรก ำหนด มำตรกำรลงโทษหำกไม่ปฏิบตั ิตำม

การปรั บปรุ งแก้ ไขโดยผแ้บริ หาร
บริ ษัท ได้ กำชับ ให้ พนักงำนขับ รถเปิ ดระบบ GPS ทุกครัง้ แล้ ว และกำหนด
มำตรกำรลงโทษไว้ คือ ว่ำกล่ำวตักเตือน ขันตอน
้
5, เตือนเป็ นหนังสือ, พักงำน
และ หักค่ำแรง อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบัน บริ ษัท ได้ ปรับเปลี่ยนระบบ GPS ให้ เป็ น
แบบอัตโนมัติซงึ่ พนักงำนไม่ต้องเป็ นผู้เปิ ดระบบแล้ ว

13.4 ข้ อสังเกตของผแ้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัท เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ประเมินประสิทธิ ผลระบบควบคุมภำยในทำงบัญชีของบริ ษัท จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2556 ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 มีข้อสังเกตและผลกำรติดตำมของผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ระบบ ได้ แก่ 1) ระบบรับชำระเงินจำกลูกหนี ้กำรค้ ำในประเทศ, 2) ระบบ
รำยได้ คำ่ ขนส่งขำออก Freight forwarder (FF), 3) ระบบรำยได้ คำ่ ขนส่ง NVOCC, 5) ระบบกำรบันทึกตังหนี
้ ้ และ 5) ระบบจ่ำยชำระค่ำระวำงขำเข้ ำ ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตของผแ้สอบบัญชี
1. ระบบรับชาระเงินจากลแกหนีก้ ารค้ าในประเทศ
- พบว่ำบริษัทลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินไม่
ครบทุกรำยกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรดังกล่ำวได้ มี
กำรบันทึกรำยกำรในบัญชีแยกประเภทและนำเงินฝำก
เข้ ำธนำคำรครบถ้ วน
2. ระบบรายได้ ค่าขนส่ งขาออก FF
- พบว่ำ บริ ษั ทมีก ำรแนบเอกสำร Invoice ในชุด งำนไม่ ครบถ้ วน

3. ระบบรายได้ ค่าขนส่ ง NVOCC
- พบว่ำฝ่ ำย CS Planning ซึ่งเป็ นผู้ตรวจชุดงำนเบื ้องต้ น ลงลำยมือชื่อไม่ครบทุกชุดงำน แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำร

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงจากผแ้บริ หาร

เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษั ท ควรกำหนดให้ มีกำรลงลำยมือชื่อในใบเสร็ จรับเงินให้
ครบถ้ วนเพื่ อ หำกเกิ ด ปั ญหำบริ ษั ท จะสำมำรถ
ตรวจสอบผู้รับผิดชอบในกำรรับเงินของใบเสร็จนันๆได้
้

กรณีดงั กล่ำวเกิดขึ ้นจำกควำมหลงลืมของพนักงำน ซึง่ ผู้บริหำรได้ มีกำรกำชับและเน้ นย ้ำ
เรื่ องกำรเซ็นชื่อในเอกสำรแก่พนักงำนที่เกี่ยวข้ องแล้ วว่ำ ต้ องตรวจสอบให้ ถูกต้ องและ
ครบถ้ วนก่อนนำเก็บเข้ ำแ ้ มเอกสำรแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี

เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษั ท ควรมีกำรตรวจสอบเอกสำรที่ต้องใช้ ในกำรประกอบชุด
งำนให้ ครบถ้ วนตำมที่ได้ กำหนดไว้ เพื่อให้ กำรตรวจสอบ
ข้ อมูลสำมำรถทำได้ อย่ำงทันทีหำกเกิดปั ญหำขึ ้น

กรณีดงั กล่ำวเกิดขึ ้นจำกควำมหลงลืมของพนักงำน ซึ่งผู้บริ หำรได้ มีกำรกำชับและเน้ นย ้ำ
เรื่องกำรจัดเก็บเอกสำรให้ ครบถ้ วนแก่พนักงำนที่เกี่ยวข้ องแล้ วว่ำ ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่ำ เอกสำรในชุด งำนมีควำมถูกต้ องและครบถ้ ว น ก่อนน ำเก็ บเข้ ำ แ ้ มเอกสำรเพื่อให้
เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี

เนื่ อ งจำกฝ่ ำย CS Planning จะเป็ นบุค คลที่ ต้ อ ง ตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสำรที่อยู่ในชุด

กรณีดงั กล่ำวเกิดขึ ้นจำกควำมหลงลืมของพนักงำน ซึ่งผู้บริ หำรได้ มีกำรกำชับและเน้ นย ้ำ
เรื่ องกำรเซ็นชื่อในเอกสำรแก่พนักงำนที่ เกี่ยวข้ องแล้ ว ว่ำต้ องตรวจสอบให้ ถูกต้ องและ
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
ข้ อสังเกตของผแ้สอบบัญชี
ดัง กล่ำ วได้ มี ก ำรบัน ทึก รำยกำรในบัญ ชี แ ยกประเภท
ถูกต้ อง ครบถ้ วน

4. ระบบบันทึกการตัง้ หนี ้
- พบว่ำบริ ษัทใช้ แบบ อร์ มในกำรบันทึกเจ้ ำหนีค้ ่ำระวำง เรื อ จ่ ำ ยขำออกผิ ด ประเภท ท ำให้ ระบบไม่ แ สดงชื่ อ
ผู้จัด ทำลงไปในเอกสำรดังกล่ำ วโดยอัต โนมัติ ซึ่งหำก
บริ ษัทใช้ แบบ อร์ มที่ถูกต้ องระบบจะระบุชื่อผู้จัดทำลง
ไปในเอกสำรทันทีตำม User name ที่ Login เข้ ำมำใน
ระบบ แต่อย่ำงไรก็ ตำมรำยกำรดังกล่ำวได้ มีกำรบันทึก
รำยกำรในบัญชีแยกประเภทถูกต้ อง ครบถ้ วน
-

พบว่ำบริษัทมีแบบ อร์ มในกำรตังหนี
้ ท้ งหมด
ั้
3 แบบแต่ มีอยู่ 2 แบบที่ในแบบ อร์ มไม่ได้ ระบุให้ ต้องลงชื่อผู้จดั ทำ

5. ระบบจ่ ายชาระ
- พบว่ำที่ศนู ย์สุรำษฏร์ บริ ษัทไม่ได้ กำหนดจำนวนวงเงิน ของค่ำใช้ จ่ำ ยที่ สำมำรถเบิกจำกเงินสดย่อยได้ ซึ่งอำจ
ส่งผลให้ เกิดกำรทุจริตได้ งำ่ ย
-

พบว่ำมีเจ้ ำหน้ ำหนีท้ ี่ค้ำงนำนและไม่ได้ รับกำรทวงถำม จำกเจ้ ำหนีก้ ว่ำ 400 รำย รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2. 99 ล้ ำน
บำท

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงจากผแ้บริ หาร

งำนก่อนที่จะส่งให้ แผนกบัญชีตรวจสอบอีกครัง้ ดังนัน้
เพื่อกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษัทควรมีกำรกำหนดให้
ฝ่ ำยCS Planning ลงลำยมือชื่อในเอกสำรชุดงำนทุก
ครัง้ ที่กำรตรวจสอบเสร็จสิ ้น

ครบถ้ วนก่อนนำเก็บเข้ ำแ ้ มเอกสำรแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี

เพื่อให้ เป็ นไปตำมระบบกำรปฏิบตั ิงำนที่บริ ษัทกำหนด ไว้ พนั ก งำนควรใช้ ควำมระมั ด ระวั ง ในกำรเลื อ ก
แบบ อร์ มกำรบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้ องเพื่ อ ให้ กำร
ปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมขันตอนที
้
่ได้ กำหนดไว้

กรณีดงั กล่ำวเกิดขึ ้นจำกควำมหลงลืมของพนักงำน ซึ่งผู้บริ หำรได้ มีกำรกำชับและเน้ นย ้ำ
แก่พนักงำนที่เกี่ ยวข้ องแล้ วในเรื่ องกำรสอบทำนควำมถูกต้ องของรำยกำรค้ ำก่อนกำร
บัน ทึก บัญ ชี ใ นสมุด บัญ ชี แ ต่ ล ะเล่ม เพื่ อ ป้ องกั น ข้ อผิ ด พลำดที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ โดยต้ อ ง
ตรวจสอบรำยกำรค้ ำที่เกิดขึ ้นให้ ถกู ต้ องก่อนนำเข้ ำข้ อมูลในระบบบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปตำม
หลักกำรควบคุมภำยในที่ดี

เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษั ท ควรกำหนดให้ ทุกแบบ อร์ มที่ใช้ มีกำรระบุชื่อผู้จัดทำ
เพื่อให้ สำมำรถติดตำมผู้รับผิดชอบรำยกำรดังกล่ำวได้
หำกเกิดปั ญหำขึ ้น

บริ ษัทได้ จัดทำแบบ อร์ มต่ำงๆ ที่ใช้ ภำยในบริ ษัทให้ มีกำรลงชื่อทังผู
้ ้ จัดทำ ผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมตั ิรำยกำร เพื่อให้ เอกสำรดังกล่ำวสำมำรถตรวจสอบได้ หำกเกิดปั ญหำขึ ้น และ
เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดีแล้ ว ตังแต่
้ วันที่ 1 มีนำคม 2557 เป็ นต้ นไป

เพื่อกำรควบคุมภำยในที่ดบี ริษัทควรกำหนดวงเงินขัน้
สูงสุดของค่ำใช้ จำ่ ยทีส่ ำมำรถให้ เบิกจำกเงินสดย่อยได้

บริษัทได้ กำหนดวงเงินและประเภทของเงินสดย่อยให้ ชดั เจนและประกำศใช้ เรียบร้ อยแล้ ว
ตังแต่
้ วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยแยกเป็ นหัวข้ อที่จะต้ องจ่ำยตำมควำม
เหมำะสม และคำนึงถึงควำมคล่องตัวในกำรจ่ำยชำระ เพื่อป้องกันกำรทุจริตที่อำจจะ
เกิดขึ ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี
บริษัทได้ มีกำรกำหนดนโยบำยปฏิบตั ิ เกี่ยวกับเจ้ ำหนี ้ที่ค้ำงนำนและไม่ได้ รับกำรทวงถำม
จำกเจ้ ำหนีโ้ ดยมีกำรอ้ ำงอิงอำยุควำมตำมกฎหมำยเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยประกำศใช้ ตงแต่
ั้
วันที่ 31 มีนำคม 2557 เป็ นต้ นไป

-

บริษัทควรกำหนดนโยบำยปฎิบตั ิเกี่ยวกับเจ้ ำหนีท้ ี่ค้ำง นำนและไม่ได้ รับกำรทวงถำมจำกเจ้ ำหนี ้ โดยนโยบำย
ดังกล่ำวควรอ้ ำงอิงอำยุควำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
กับเจ้ ำหนี ้ด้ วย
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
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