บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

1.นโโยบายและภาพรวมการประะกอบธุรกิจ
1.1 ภภาพรวมการปประกอบธุรกิจ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โโลจิสติกส จํากักด (มหาชน) เปนผูใหบริกา รจัดการระบบบโลจิสติกส
(Loggistics Providder) โดยบริษัทเปนผูใหบริการรดานจัดการขนนสงแกลูกคาทัั้งทางบก, ทาง ทะเล และทางงอากาศ ซึ่ง
ครอบบคลุมทั้งการจััดสงสินคาแบบบเต็มตูคอนเทนนเนอร (FCL) และไมเต็มตูคอนนเทนเนอร (LCCL), การขนสงสินคาแบบ
จากปประตูสูประตู (DDoor to Doorr), การดําเนินกการดานพิธีการรศุลกากร (Cusstom Broker), การจัดการดานสิ
า นคาคง
คลัง (Warehousingg) และการขนสสงสินคาในประะเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก โดดยการประกอบบธุรกิจของบริษัษทดังกลาว
สามาารถจัดกลุมไดเป
เ น 2 กลุม ดังนีน้
1. บริการจัดการขนส
ด
งระหวางประเทศ ไดดแก การวางแแผนและจัดหาวิวิธีการขนสงที่เเหมาะสมกั
ห
บลักษณะของ
ก
สิ น ค า แล ะข อ กํ า หนดของลู ก ค า รวมมถึ ง กฎหมายแและกฎระเบี ยบที่ เ กี่ ย วข อ งขของประเทศตางๆ, การ
ก านพิธี
ดําเนินกาารบรรจุสินคาในนตูคอนเทนเนออรใหปลอดภัยและใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสสูู งสุด, การจัดการด
การศุลกาากรและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยววของเพื่อใหมั่นใจได
น วาลูกคาจะสามารถสง ออกหรือรับสินค
น าไดตาม
กําหนด และทํ
แ าหนาที่ในการติ
น ดตามรววมถึงประสานงานกับพันธมิตรในต
ต างประเททศเพื่อขนสงแลละกระจาย
สินคาไปยัยังจุดหมายปลายทางในตางปประเทศ โดยลัักษณะการใหบริ
บ การดานจัดกการขนสงระหวางประเทศ
ของบริษทสามารถแบ
ทั
งตามวิ
ต ธีการขนส งไดดังนี้
1.1. การรขนสงทางทะเลล : บริษัทใหบริ การจัดการขนนสงสินคาระหววางประเทศทางงทะเลทั้งแบบขขนสงเต็มตู
คอนนเทนเนอร (Full Container Looad: FCL) แลละแบบไมเต็มตู( Less than Coontainer Loadd: LCL)
1.2. การรขนสงทางอากกาศ : บริษัทใหหบริการจัดสงสินคาทางอากาาศสําหรับสินค าที่ตองการคววามรวดเร็ว
และะมีปริมาณไมมาก
1.3. บริการอื
ก ่นๆ ไดแก การให
ก บริการเสสริมและบริการรเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพืพื่ อใหบริการแกลูลกคาใหได
ครบบวงจรมากที่สุด เชน บริการดดําเนินพิธีการศุลกากร, บริการจัดหาและบบริหารสินคาในนคลัง และ
บริการจั
ก ดหารถขนนสงตามที่ลูกคาาตองการ เปนตน
2. บริการขนนสงภายในประเทศ ไดแก การใ
รใหบริการขนสงสิ
ง นคาภายในปประเทศโดยใชรรถบรรทุกหัวลาากและหาง
ลาก ซึ่งปจจุ
จ บันบริษัทมีพืพ้นื ที่ใหบริการใในเขตภาคใต, ภาคกลาง
ภ
และะภาคตะวันออกกเปนหลัก
แผนภาพแแสดงการเคลื่อนนยายสินคาและการใหบริการขอองบริษัท
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1.2 วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงาน
วิสัยทัศน
บริ ษัท กํ า หนดวิ สั ยทั ศ น ใ นการเป น ผูนํ า ในดา นการให บ ริก ารด า นโลจิส ติก ส แ บบครบวงจร โดยจะเป น
ทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดใหแกลูกคาและคูคาของบริษัท
ภารกิจ
ภารกิจของบริษัท ไดแก การประกอบธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรดวยบุคลากรที่มีความรู
ความชํา นาญและใหบ ริการแกลูกคา ดวยความจริง ใจ พร อมทั้งสร างเครือ ข ายพันธมิตรทางการคา ที่มี
ประสิทธิภาพทั่วโลก
เปาหมายในการดําเนินงานธุรกิจ
เป า หมายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได แ ก การเป น มื อ อาชี พ ในการช ว ยลดต น ทุ น ด า นโลจิ ส ติ ก ส เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาใหมากที่สุด
กลยุทธการดําเนินงาน
บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถไวคอยใหบริการแกลูกคา โดยสามารถนําเสนอบริการ
ไดอยางครอบคลุมตั้งแตการใหคําปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนสงที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการ
ใหลูกคาสามารถขนสงไดตรงตามกําหนดเวลาภายใตตนทุนที่ต่ําที่สุด รวมถึงมีการประสานงานกับพันธมิตร
ในตางประเทศเพื่อใหสามารถกระจายสินคาไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศตางๆ ไดทั่วโลก
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
กลุมบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด(มหาชน) กอตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เพื่อ
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ โดยกลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล
โลจิสติกส จํากัด(มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟสท จูบิลี่ จํากัด”), บริษัท วี พี อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส
(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส โกลบอล จํากัด (“UNI”) ซึ่งปจจุบัน VP และ UNI ไดหยุดประกอบ
ธุรกิจแลว
บริษัท

ปที่กอตั้ง

บริ ษั ท วี พี อิ น เตอร เ นชั่ น แนล โลจิ
สติกส(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”)
บริ ษั ท รี จิ น อล เฟ ส ท จู บิ ลี่ จํ า กั ด
(“RJB”)

2537

ทุนจดทะเบียน
เริ่มตน
2.00 ลานบาท

2539

2.00 ลานบาท

บริ ษั ท ยู นิ ท รานส โกลบอล จํ า กั ด
(“UNI”)

2552

1.00 ลานบาท
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สถานะปจจุบัน

ใหบริการจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
ใหเชาอาคาร แก VP และUNI
และใหบริการจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
ใหบริการจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ

หยุดประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิ
สติกส จํากัด (”NCL”)
หยุดประกอบธุรกิจ
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กลุมบริษัทเริ่มตนใหบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศในป 2537 ซึ่งดําเนินการภายใตบริษัท วี พี
อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”) โดยเริ่มจากการเปนผูใหบริการขนสงระหวางประเทศแบบไม
เต็มตูคอนเทนเนอร (LCL) ในเสนทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกา และขยายสูเสนทางในทวีปเอเชียและยุโรปในป
2539 และป 2543 ตามลําดับ ซึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่อง ในป 2545 บริษัท รีจินอล เฟสท จูบิลี่
จํากัด (“RJB”) จึงไดขยายธุรกิจจากการใหเชาอาคารมาสูการเปนผูใหบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
เชนเดียวกับ VP และมีการกอตั้งบริษัท ยูนิทรานส โกลบอล จํากัด (“UNI”) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการจัดการ
ขนสงระหวางประเทศเชนเดียวกัน โดยมีพนักงานของบริษัทเปนผูถือหุนและมีที่ตั้งอยูที่เดียวกันกับ VP และ RJB
ในป 2550 บริษัท รีจินอล เฟสท จูบิลี่ จํากัด (“RJB”) ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล
โลจิสติกส จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) โดยยังคงประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ
ตอมา เพื่อเปนการปรับโครงสรางการบริหารภายในกลุมบริษัทและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในป 2552 VP จึงไดเริ่มหยุดการประกอบธุรกิจ และในป 2554 พนักงานซึ่งเปนผูกอตั้ง UNI
ไดขายหุน UNI ใหแกคุณกิตติ พัวถาวรสกุลซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งตอมาคุณกิตติไดมีการขายหุน UNI
ใหแกบุคคลภายนอกทั้งหมด แต UNI ยังคงใชสถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริษัทและยังตองพึ่งพา
บริษัทในดานเอกสารตาง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการดานบัญชีและการเงิน อยางไรก็ดี ในปจจุบัน VP และ UNI ได
หยุดการประกอบธุรกิจแลว โดยแจงหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2555 และอยู
ระหวางการรอชําระบัญชี ดังนั้น บริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยูในปจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่น
แนล โลจิสติกส จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแหงเดียว
นับตั้งแตเริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องและสามารถใหบริการจัดการขนสงระหวาง
ประเทศไดทั้งแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร (LCL) และแบบเต็มตูคอนเทนเนอร (FCL) ซึ่งบริษัทจะตองมีตองมีฐาน
ลูกคาและมีปริมาณสินคามากพอที่จะเชาตูคอนเทนเนอรทั้งตูเพื่อดําเนินการสงออก-นําเขาได โดยบริษัทจะใหบริการ
จัดหาตูคอนเทนเนอร และจัดหาสายเรือหรือเครื่องบินตามตารางเวลาและขอกําหนดที่ลูกคาตองการ รวมทั้งใหบริการ
ดานพิธีการศุลกากรและเปนตัวแทนในการออกสินคาใหแกลูกคา ทั้งนี้ บริษัทไดขยายขอบเขตพื้นที่การใหบริการ
อยางตอเนื่องจนสามารถครอบคลุมไดกวา 180 ประเทศทั่วโลก
นอกจากการเติบโตอยางตอเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนสงระหวางประเทศแลว ในชวงป 2554 บริษัทยังไดมี
การลงทุนในธุรกิจขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสรางความตอเนื่องในการใหบริการแกลูกคา
โดยเริ่มตนการใหบริการดวยรถบรรทุกหัวลากจํานวน 13 หัวและหางลากจํานวน 26 หาง ซึ่งตอมา บริษัทไดเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจขนสงในประเทศดังกลาว ในป 2555 บริษัทจึงไดลงทุนซื้อหัวลากเพิ่มอีกจํานวน 17
หัวและหางลากจํานวน 18 หาง จากบริษัท เพชรสุราษฎร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีคุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ
และครอบครัวเปนผูถือหุนใหญ โดยบริษัทใชแหลงเงินทุนจากการทําสัญญาเชาซื้อกับสถาบันการเงินและใชราคา
ตามที่สถาบันการเงินกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อเปนราคาที่ซื้อรถบรรทุกหัวลากและหางลากจากคุณสุขสันต ทั้งนี้
ภายหลังจากการซื้อรถบรรทุกหัวลากและหางลากดังกลาว คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษไดเขามาเปนผูถือหุน โดยซื้อหุน
เพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 0.125 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 40 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวเทากับ 10 บาทตอหุน) หรือ
เทากับจํานวน 5.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวเทากับ 0.25 บาทตอหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.19 ของจํานวนหุน
รวมภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ ปจจุบัน บริษัท เพชรสุราษฎร เทรดดิ้ง จํากัด รวมถึงบริษัท เพชรสุ
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

ราษฎร เซอรวิส จํากัด ที่มีคุณสุขสันต กิตติภัทรพงษและครอบครัวเปนผูถือหุนใหญเชนเดียวกัน ไดหยุดประกอบ
ธุรกิจโดยจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีเรียบรอยแลว สําหรับการใหบริการขนสงดวยรถบรรทุกหัวลาก-หาง
ลากนั้น บริษัทมีจุดใหบริการหลักอยูที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการเปนผูใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจร (Total Logistics
Provider) ในป 2556 บริษัทจึงเริ่มใหบริการจัดหาและบริหารจัดการคลังสินคาใหแกลูกคา โดยปจจุบันมีคลังสินคา
สําหรับใหบริการ 1 แหงที่เขตปลอดอากรวินโคสท ถนนบางนา-ตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเปนการขยายขอบเขต
การใหบริการใหสามารถครอบคลุมทุกความตองการดานโลจิสติกสของลูกคาใหไดมากที่สุด
สําหรับพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมาของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
ป 2554 พฤษภาคม - เริ่มใหบริการขนสงภายในประเทศด วยรถบรรทุ กหัวลากและหางลาก โดย
เริ่มตนที่เสนทางในภาคใต
ธันวาคม
ป 2555 เมษายน

- เปดจุดใหบริการดานเอกสารการสงออกและนําเขาที่ทาเรือคลองเตย
- เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 100.00 บาทเปนหุนละ
10.00 บาท
-

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 60.00 ลานบาท โดยมีผูถือหุนใหมคือคุณ
ปนรัก ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเปนภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เปนผูซื้อหุน
เพิ่ มทุ น จํ า นวน 1.00 ลา นหุ น ที่ร าคาหุ น ละ 10.00 บาท เพื่อ ใช เป น เงิน ทุ น
หมุนเวียน
ขยายธุรกิจขนสงในประเทศโดยการซื้อหัวลากจํานวน 17 หัวและหางลาก
จํานวน 18 หาง จากบริษัท เพชรสุราษฎร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีคุณ
สุขสันต กิตติภัทรพงษและครอบครัวเปนผูถือหุนใหญ

พฤษภาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 66.25 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีผูถือหุนเดิมคือ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล และคุณ
พรทิพย แซลิ้ม เปนผูซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 0.325 ลานหุน และ 0.05 ลานหุน
ตามลําดับ ที่ราคาหุนละ 10.00 บาท และมีผูถือหุนใหมไดแก คุณวิศิษฎ ประ
สิทธิศิริกุล และคุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ เปนผูซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 0.125
ลานหุนและ 0.125 ลานหุนเชนกัน ที่ราคาหุนละ 10 บาทตอหุน และ 40 บาท
ตอหุน ตามลําดับ (มูลคาที่ตราไวเทากับ 10 บาทตอหุน)
สิงหาคม

-

ตั้งสํานักงานสาขาที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี

กันยายน

- บริษัท รวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด ซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวน 1
หุน ที่ราคา 40 บาท
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

-

ป 2556 มิถุนายน

เพิ่มทุน จดทะเบีย นของบริษัท เปน
81.25 ลา นบาท เพื่ อ ใชเปน เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีผูถือหุนใหมคือ บริษัท รวมทุน เคเอสเอ็มอี จํากัด เปนผูซื้อหุนจํานวน 1.50 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 40 บาทตอ
หุน (มูลคาที่ตราไวเทากับ 10 บาทตอหุน)

- ดําเนินการแปรสภาพบริษัทเปนมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เอ็นซีแอล
อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด” เปน “ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่น
แนล โลจิ ส ติ ก ส จํ า กั ด (มหาชน)” เพื่ อ นํ า บริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
- เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 81.25 ล า นบาทเป น 105.00 ล า นบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลคา ที่ตราไวของหุนสามัญ จากหุนละ 10.00 บาทเปน หุนละ
0.25 บาทซึ่งทําใหจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนไวเพิ่มขึ้นจาก 8,125,000 หุน
เปน 420,000,000 หุน

ป 2557 มกราคม
สิงหาคม

1.4

- เริ่มใหบริการจัดหาและบริหารจั ดการคลังสินคาใหแ กลูกคา โดยปจจุบัน มี
คลังสินคาที่ใหบริการ 1 แหงที่เขตปลอดอากรวินโคสท ถนนบางนา-ตราด
- ตั้งสํานักงานสาขาที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

โครงสรางการถือหุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากับ 105.00 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25
บาท มีทุนเรียกชําระแลว 81.25 ลานบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2.9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือ
หุน) โดยโครงสรางผูถือหุนของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้

ครอบครัวพัวถาวรสกุล
59.05%

บจก. รวมทุน เค-เอสเอ็มอี
14.29%

ประชาชนทั่วไป

กลุมผูบริหาร
4.04%
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22.62%

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

1.5 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุน ใหญ
เดิมคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เคยเปนผูถือหุนและกรรมการใน VP และ UNI ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริษัท ตอมา เพื่อเปนการปรับโครงสรางการบริหารภายในกลุมและเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต VP และ UNI จึงไดหยุดประกอบธุรกิจโดยมีการแจงหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแต
เดือนกรกฎาคม ป 2555 และอยูระหวางการรอชําระบัญชี ดังนั้น ปจจุบันบริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยูจึงมีเพียง
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (“บริษัท”, ”NCL”) เพียงแหงเดียว
อยางไรก็ดี เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผูถือหุนใหญ ซึ่ง
ไดแก คุณกิตติ พัวถาวรสกุลจะประกอบธุรกิจทับซอนกันกับบริษัท ผูถือหุนใหญดังกลาวจึงไดทําสัญญากับบริษัทวา
จะไมประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท ซึ่งไดแก การประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศและ
ใหบริการขนสงในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการแขงขันกับ
ธุรกิจของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนแบบไมจํากัดความรับผิดในหาง
หุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการหรือรับจางหรือเปนผูมีอํานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทยอย(ถามี) ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น
โดยหากผูถอื หุนใหญเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกลาวในอนาคต จะพิจารณาใหบริษัทเปนผูประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่ง
สัญญานี้มีผลผูกพันจนกวาคุณกิตติ พัวถาวรสกุลรวมถึงผูที่เกี่ยวของตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 จะถือหุนรวมกันต่ํากวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ
บริษัท และไมมีทานใดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารหรือกรรมการของบริษัท
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