บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํ ากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดการระบบโลจิสติกส์
(Logistics Provider) โดยบริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านจัดการขนส่งแก่ลกู ค้ าทังทางบก,
้
ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่ง
ครอบคลุมทังการจั
้
ดส่งสินค้ าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้ าแบบ
จากประตูสปู่ ระตู (Door to Door), การดําเนินการด้ านพิธีการศุลกากร (Custom Broker), การจัดการด้ านสินค้ าคง
คลัง (Warehousing) และการขนส่งสินค้ าในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลาก โดยการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดังกล่าว
สามารถจัดกลุม่ ได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ แก่ การวางแผนและจัดหาวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของ
สิน ค้ า และข้ อ กํ า หนดของลูก ค้ า รวมถึ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศต่ า งๆ, การ
ดําเนินการบรรจุสินค้ าในตู้คอนเทนเนอร์ ให้ ปลอดภัยและใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด, การจัดการด้ านพิธี
การศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะสามารถส่งออกหรื อรับสินค้ าได้ ตาม
กําหนด และทําหน้ าที่ในการติดตามรวมถึงประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนส่งและกระจาย
สินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ โดยลักษณะการให้ บริ การด้ านจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
ของบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ ดงั นี ้
1.1. การขนส่งทางทะเล : บริ ษัทให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศทางทะเลทังแบบขนส่
้
งเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) และแบบไม่เต็มตู้(Less than Container Load: LCL)
1.2. การขนส่งทางอากาศ : บริ ษัทให้ บริ การจัดส่งสินค้ าทางอากาศสําหรับสินค้ าที่ต้องการความรวดเร็ ว
และมีปริมาณไม่มาก
1.3. บริการอื่นๆ ได้ แก่ การให้ บริการเสริมและบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าให้ ได้
ครบวงจรมากที่สุด เช่น บริ การดําเนินพิธีการศุลกากร, บริ การจัดหาและบริ หารสินค้ าในคลัง และ
บริการจัดหารถขนส่งตามที่ลกู ค้ าต้ องการ เป็ นต้ น
2. บริการขนส่งภายในประเทศ ได้ แก่ การให้ บริการขนส่งสินค้ าภายในประเทศโดยใช้ รถบรรทุกหัวลากและหาง
ลาก ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทมีพื ้นที่ให้ บริการในเขตภาคใต้ , ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็ นหลัก
แผนภาพแสดงการเคลื่อนย้ ายสินค้ าและการให้ บริการของบริษัท
สถานที่ต่าง ๆ
ในประเทศ

โรงงาน/คลังสินค้ า

ท่ าเรือ/ท่ าอากาศยานระหว่ างประเทศ

บริการขนส่ งในประเทศ

จุดหมายปลายทางในประเทศต่ าง ๆ

บริการจัดการขนส่ งระหว่ างประเทศ
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1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ การดําเนินงาน
วิสยั ทัศน์
บริ ษั ท กํ า หนดวิ สัยทัศ น์ ใ นการเป็ นผู้นํ า ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติก ส์ แ บบครบวงจร โดยจะเป็ น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าและคูค่ ้ าของบริษัท
ภารกิจ
ภารกิจของบริ ษัท ได้ แก่ การประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้ วยบุคลากรที่มีความรู้
ความชํ า นาญและให้ บ ริ การแก่ลูกค้ า ด้ วยความจริ ง ใจ พร้ อมทัง้ สร้ างเครื อ ข่ายพันธมิ ตรทางการค้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพทัว่ โลก
เป้าหมายในการดําเนินงานธุรกิจ
เป้ าหมายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การเป็ นมื อ อาชี พ ในการช่ ว ยลดต้ น ทุน ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าให้ มากที่สดุ
กลยุทธ์การดําเนินงาน
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้ คอยให้ บริ การแก่ลกู ค้ า โดยสามารถนําเสนอบริ การ
ได้ อย่างครอบคลุมตังแต่
้ การให้ คําปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สดุ และการจัดการ
ให้ ลกู ค้ าสามารถขนส่งได้ ตรงตามกําหนดเวลาภายใต้ ต้นทุนที่ตํ่าที่สดุ รวมถึงมีการประสานงานกับพันธมิตร
ในต่างประเทศเพื่อให้ สามารถกระจายสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้ ทวั่ โลก
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
กลุม่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด(มหาชน) ก่อตังขึ
้ ้นโดยคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้ บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยกลุม่ บริษัทประกอบด้ วยบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จํากัด(มหาชน) (เดิมชื่อ “บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่ จํากัด”), บริ ษัท วี พี อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”) และบริ ษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด (“UNI”) ซึง่ ปั จจุบนั VP และ UNI ได้ หยุดประกอบ
ธุรกิจแล้ ว
บริษัท

ปี ที่ก่อตัง้

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 จํ า กั ด
(“RJB”)

2537

ทุนจดทะเบียน
เริ่มต้ น
2.00 ล้ านบาท

2539

2.00 ล้ านบาท

2552

1.00 ล้ านบาท

บริ ษั ท ยู นิ ท รานส์ โกลบอล จํ า กั ด
(“UNI”)
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สถานะปั จจุบนั

ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศ
ให้ เช่าอาคาร แก่ VP และUNI
และให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศ
ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศ

หยุดประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิ
สติกส์ จํากัด (”NCL”)
หยุดประกอบธุรกิจ
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กลุ่มบริ ษัทเริ่ มต้ นให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึง่ ดําเนินการภายใต้ บริ ษัท วี พี
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”) โดยเริ่มจากการเป็ นผู้ให้ บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้ นทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริ กา และขยายสูเ่ ส้ นทางในทวีปเอเชียและยุโรปในปี
2539 และปี 2543 ตามลําดับ ซึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2545 บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่
จํากัด (“RJB”) จึงได้ ขยายธุรกิจจากการให้ เช่าอาคารมาสู่การเป็ นผู้ให้ บริ การจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
เช่นเดียวกับ VP และมีการก่อตังบริ
้ ษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด (“UNI”) ขึ ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการ
ขนส่งระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยมีพนักงานของบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นและมีที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เดียวกันกับ VP และ RJB
ในปี 2550 บริ ษัท รี จินอล เฟิ สท์ จูบิลี่ จํากัด (“RJB”) ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) โดยยังคงประกอบธุรกิจให้ บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
ต่อมา เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างการบริ หารภายในกลุ่มบริ ษัทและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ในปี 2552 VP จึงได้ เริ่ มหยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึง่ เป็ นผู้ก่อตัง้ UNI
ได้ ขายหุ้น UNI ให้ แก่คณ
ุ กิตติ พัวถาวรสกุลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ซึ่งต่อมาคุณกิตติได้ มีการขายหุ้น UNI
ให้ แก่บคุ คลภายนอกทังหมด
้
แต่ UNI ยังคงใช้ สถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริ ษัทและยังต้ องพึ่งพา
บริ ษัทในด้ านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารจัดการด้ านบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั VP และ UNI ได้
หยุดการประกอบธุรกิจแล้ ว โดยแจ้ งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และอยู่
ระหว่างการรอชําระบัญชี ดังนัน้ บริ ษัทที่ยงั คงประกอบธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั จึงมีเพียงบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล โลจิสติกส์ จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแห่งเดียว
นับตัง้ แต่เริ่ มประกอบธุรกิจ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่าง
ประเทศได้ ทงแบบไม่
ั้
เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีต้องมีฐาน
ั ้ ้ เพื่อดําเนินการส่งออก-นําเข้ าได้ โดยบริ ษัทจะให้ บริ การ
ลูกค้ าและมีปริมาณสินค้ ามากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทงตู
จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ และจัดหาสายเรื อหรื อเครื่ องบินตามตารางเวลาและข้ อกําหนดที่ลกู ค้ าต้ องการ รวมทังให้
้ บริ การ
้ ้ บริ ษัทได้ ขยายขอบเขตพื ้นที่การให้ บริ การ
ด้ านพิธีการศุลกากรและเป็ นตัวแทนในการออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า ทังนี
อย่างต่อเนื่องจนสามารถครอบคลุมได้ กว่า 180 ประเทศทัว่ โลก
นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ ว ในช่วงปี 2554 บริ ษัทยังได้ มี
การลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสร้ างความต่อเนื่องในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
โดยเริ่มต้ นการให้ บริ การด้ วยรถบรรทุกหัวลากจํานวน 13 หัวและหางลากจํานวน 26 หาง ซึง่ ต่อมา บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจขนส่งในประเทศดังกล่าว ในปี 2555 บริ ษัทจึงได้ ลงทุนซื ้อหัวลากเพิ่มอีกจํานวน 17
ุ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์
หัวและหางลากจํานวน 18 หาง จากบริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีคณ
และครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริ ษัทใช้ แหล่งเงินทุนจากการทําสัญญาเช่าซื ้อกับสถาบันการเงินและใช้ ราคา
ตามที่สถาบันการเงินกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อเป็ นราคาที่ซื ้อรถบรรทุกหัวลากและหางลากจากคุณสุขสันต์ ทังนี
้ ้
ภายหลังจากการซื ้อรถบรรทุกหัวลากและหางลากดังกล่าว คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้น โดยซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 0.125 ล้ านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น) หรื อ
เท่ากับจํานวน 5.00 ล้ านหุ้น ที่มลู ค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.19 ของจํานวน
หุ้นรวมภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เทรดดิ ้ง จํากัด รวมถึงบริ ษัท เพชร
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สุราษฎร์ เซอร์ วิส จํากัด ที่มีคณ
ุ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นเดียวกัน ได้ หยุดประกอบ
ธุรกิจโดยจดทะเบียนเลิกบริ ษัทและชําระบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับการให้ บริ การขนส่งด้ วยรถบรรทุกหัวลาก-หาง
ลากนัน้ บริษัทมีจดุ ให้ บริการหลักอยูท่ ี่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี ้ เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายในการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics
Provider) ในปี 2556 บริ ษัทจึงเริ่ มให้ บริ การจัดหาและบริ หารจัดการคลังสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยปั จจุบนั มีคลังสินค้ า
สําหรับให้ บริ การ 1 แห่งที่เขตปลอดอากรวินโคสท์ ถนนบางนา-ตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็ นการขยายขอบเขต
การให้ บริ การให้ สามารถครอบคลุมทุกความต้ องการด้ านโลจิสติกส์ของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ
สําหรับพัฒนาการที่สําคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาของบริษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2554 พฤษภาคม - เริ่ มให้ บริ การขนส่งภายในประเทศด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก โดย
เริ่มต้ นที่เส้ นทางในภาคใต้
ธันวาคม
ปี 2555 เมษายน

- เปิ ดจุดให้ บริการด้ านเอกสารการส่งออกและนําเข้ าที่ทา่ เรื อคลองเตย
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาทเป็ นหุ้นละ
10.00 บาท
-

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น 60.00 ล้ านบาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่คือคุณ
ปิ่ นรัก ประสิทธิ ศิริกุล ซึ่งเป็ นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็ นผู้ซือ้ หุ้น
เพิ่ มทุน จํ า นวน 1.00 ล้ า นหุ้น ที่ ร าคาหุ้น ละ 10.00 บาท เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียน
ขยายธุรกิจขนส่งในประเทศโดยการซื อ้ หัวลากจํ านวน 17 หัวและหางลาก
ุ
จํานวน 18 หาง จากบริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีคณ
สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

พฤษภาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ น 66.25 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมคือ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล และคุณ
พรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นผู้ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 0.325 ล้ านหุ้น และ 0.05 ล้ านหุ้น
ตามลําดับ ที่ราคาหุ้นละ 10.00 บาท และมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่ได้ แก่ คุณวิศิษฎ์ ประ
สิทธิ ศิริกุล และคุณสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ เป็ นผู้ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 0.125
ล้ านหุ้นและ 0.125 ล้ านหุ้นเช่นกัน ที่ราคาหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น และ 40 บาท
ต่อหุ้น ตามลําดับ (มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น)
สิงหาคม

-

ตังสํ
้ านักงานสาขาที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

กันยายน

- บริ ษัท ร่ วมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด ซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 1
หุ้น ที่ราคา 40 บาท
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-

ปี 2556 มิถนุ ายน

เพิ่มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น
81.25 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหม่คือ บริ ษัท ร่ วมทุน เคเอสเอ็มอี จํากัด เป็ นผู้ซื ้อหุ้นจํานวน 1.50 ล้ านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 40 บาทต่อ
หุ้น (มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น)

- ดําเนินการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จํากัด” เป็ น “ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่น
แนล โลจิ ส ติ ก ส์ จํ า กัด (มหาชน)” เพื่ อ นํ า บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 81.25 ล้ านบาทเป็ น 105.00 ล้ านบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 10.00 บาทเป็ นหุ้นละ
0.25 บาทซึง่ ทําให้ จํานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ เพิ่มขึ ้นจาก 8,125,000 หุ้น
เป็ น 420,000,000 หุ้น

ปี 2557 มกราคม
สิงหาคม

1.4

- เริ่ มให้ บริ การจัดหาและบริ หารจัดการคลังสินค้ าให้ แ ก่ลูกค้ า โดยปั จจุบัน มี
คลังสินค้ าที่ให้ บริการ 1 แห่งที่เขตปลอดอากรวินโคสท์ ถนนบางนา-ตราด
- ตังสํ
้ านักงานสาขาที่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 105.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท มีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว 81.25 ล้ านบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ 2.9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือ
หุ้น) โดยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ครอบครัวพัวถาวรสกุล
59.05%

บจก. ร่ วมทุน เค-เอสเอ็มอี
14.29%

ประชาชนทัว่ ไป

กลุม่ ผู้บริ หาร
4.04%
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1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
เดิมคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เคยเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการใน VP และ UNI ซึง่ ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริ ษัท ต่อมา เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างการบริ หารภายในกลุ่มและเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต VP และ UNI จึงได้ หยุดประกอบธุรกิจโดยมีการแจ้ งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตังแต่
้
เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และอยู่ระหว่างการรอชําระบัญชี ดังนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทที่ยงั คงประกอบธุรกิจอยู่จึงมีเพียง
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแห่งเดียว
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ซึง่
ได้ แก่ คุณกิตติ พัวถาวรสกุลจะประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าวจึงได้ ทําสัญญากับบริ ษัทว่า
จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ซึง่ ได้ แก่ การประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศและ
ให้ บริ การขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต รวมทังจะไม่
้
กระทําการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดความรับผิดในห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการหรื อรับจ้ างหรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย(ถ้ ามี) ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น
โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้ บริษัทเป็ นผู้ประกอบกิจการนันๆ
้
ซึง่
สัญญานี ้มีผลผูกพันจนกว่าคุณกิตติ พัวถาวรสกุลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะถือหุ้นรวมกันตํ่ากว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ
บริ ษัท และไม่มีทา่ นใดดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริหารหรื อกรรมการของบริ ษัท
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