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“เป็นผู้น�ำด้ำนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์
ด้วยนวตักรรมส�ำหรับลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโลโลยี
ในเอเชยีแปซฟิิก”

พันธกิจ
“บรษิทัมคีวำมเชี่ยวชำญในกำรตอบโจทย์ลกูค้ำ ด้วย

บรกิำรด้ำนโลจสิตกิส์ โดยใช้นวตักรรมอย่ำงชำญฉลำด 
และมคีวำมน่ำเชื่อถอื”

วิสัยทัศน์
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วัฒนธรรมองค์กร
  มจีติส�ำนกึของควำมรบัผดิชอบ 
  ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง มจีรยิธรรมและโปร่งใส
  ท�ำงำนด้วยเป้ำหมำยเดยีวกนั สนบัสนนุกนั
  ฟังและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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เรยีน ท่านผู้ถอืหุ้น  
ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำภำพรวมเศรษฐกจิในทกุภูมภิำค

ทั่วโลกส่งสัญญำณสดใสอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งปี เพรำะใน
ช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2561 นอกจำกเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิำ
ที่พอไปได้แล้ว เศรษฐกจิหลำยประเทศกลบัชะลอตวัพร้อม
กนักลำยเป็น “synchronized slowdown” ที่สร้ำงแรงกดดนั
ให้กบัเศรษฐกจิโลกในภำพรวม

เมื่อย้อนกลบัไปดภูำพรวมกำรส่งออกปี 2561 ของไทย 
พบว่ำ ในช่วงต้นปียงัขยำยตวัได้ในระดบัสูง ก่อนจะชะลอตวั
ลงในช่วงครึ่งปีหลงั ตำมภำวะกำรค้ำในภมูภิำคจำกปัจจยั
ที่มคีวำมท้ำทำยสูง อำท ิกำรถูกซ�้ำเตมิด้วยสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำและจนี ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดอืนกรกฎำคม 
2561 โดยผลของสงครำมกำรค้ำที่ไทยได้รับผลกระทบ
โดยตรงในตลำดสหรฐั และจำกกำรที่สนิค้ำไทยอยู่ในห่วงโซ่
กำรผลิตของสินค้ำจีน, ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงนิในกลุม่ประเทศตลำดเกดิใหม่ จำกกำรปรบัเปลี่ยน
นโยบำยทำงกำรเงินในหลำยประเทศ และผลของฐำน
กำรส่งออกสูงในบำงกลุม่สนิค้ำ อย่ำงไรกต็ำม ตวัเลขสรปุ
ภำพรวมกำรส่งออกของไทยในปี 2561 ออกมำเตบิโตอยู่
ที่ระดบั 6.7% ถอืว่ำยงัสำมำรถขยำยตวัได้อย่ำงต่อเนื่อง
ตดิต่อกนัเป็นปีที่ 3 โดยมมีลูค่ำกำรส่งออกอยู่ที่ 2.52 แสน
ล้ำนเหรยีญฯ ซึ่งถอืเป็นมลูค่ำส่งออกสูงสดุเป็นประวตักิำรณ์ 
แต่กย็งัเป็นกำรเตบิโตที่ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 8%

 แม้ภำพรวมกำรส่งออกดังกล่ำวจะเป็นปัจจัย
สนบัสนนุกำรเตบิโตของภำคธรุกจิโลจสิตกิส์โดยตรง และ
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรฐัอเมรกิำและจนี  ท�ำให้บรษิทัยงัคงด�ำเนนิธรุกจิตำม

สารจากคณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท
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แนวทำงวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยำยเส้นทำง 
กำรค้ำ กำรลงทนุ สร้ำงโครงข่ำยพนัธมติรในจดุยทุธศำสตร์
ด้ำนกำรขนส่งที่ส�ำคญัในเอเชยี รองรบักำรขยำยตวัของ
กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำร อีกทั้งเป็นกำรสร้ำง
รำกฐำนเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนืในอนำคต 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ WICE ได้เพิ่มขดีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั ขยำยเครอืข่ำยพนัธมติร โดยสำมำรถรวบรวม
เครอืข่ำยและเปลี่ยนชื่อบรษิทัที่ได้ไปลงทนุไว้เป็น WICE 
Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) 
Ltd. และล่ำสดุเมื่อเดอืนกนัยำยนปี 2561 ได้จดัตั้งบรษิทั
ร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ำกัด 
(EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ด�ำเนนิธรุกจิ
ให้บรกิำร โลจสิตกิส์ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross-Border 
Transport Services) เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธรุกจิครั้ง
ส�ำคญัของ WICE ในตลำดระดบันำนำชำต ิด้วยกำรให้
บรกิำรโลจสิตกิส์ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross-Border Transport 
Services) ระหว่ำงประเทศจนี ฮ่องกงและเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ ในโมเดลเส้นทำงกำรขนส่งข้ำมชำยแดน (Cross 
Border) ตำมเส้นทำง One Belt One Road ของจนี ที่เป็น
จดุเด่นและแรงขบัเคลื่อนกำรค้ำส�ำคญัระหว่ำงประเทศของ
จนีในอนำคต พร้อมรองรบักำรขยำยตวัของ E-commerce 
ในส่วนที่เป็นบรกิำรระหว่ำงประเทศในอนำคต

อย่ำงไรกต็ำมพนัธกจิที่ส�ำคญัยิ่งของบรษิทั คอื กำร
ขบัคลื่อนบรษิทัโลจสิตกิส์ไทยให้ก้ำวสูก่ำรเป็น International 

Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชยี ซึ่งใน
ปี 2562 บรษิทัจะร่วมกบัพนัธมติรในประเทศต่ำงๆ สร้ำง
แบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จกัในระดบันำนำชำต ิอกีทั้งจะ
เดินหน้ำขยำยเครือข่ำยออกไปในเมืองธุรกิจกำรค้ำที่
ส�ำคญัอย่ำงต่อเนื่อง

สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำร บริษัท ไวส์ 
โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) ขอขอบคณุท่ำนผู้ถอืหุ้นเป็น
อย่ำงยิ่งที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั 
และขอขอบคุณท่ำนผู้มีอุปกำระคุณทุกท่ำนที่ให้กำร
สนบัสนนุบรษิทัด้วยดมีำโดยตลอด ทั้งนี้ บรษิทัหวงัเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับเกียรติและกำรสนับสนุนที่ดีจำกท่ำน
เช่นนี้ตลอดไป 

บริษัทขอยึดมั่นกำรบริหำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
ให้ควำมส�ำคญักบัทกุองค์ประกอบ เพื่อสร้ำงสมดลุของ
ประโยชน์แก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ 
คู่ค้ำ พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงำนบริษัท 
ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงผลประกอบกำรของบรษิทัให้เตบิโต
ไปพร้อมกนั

และขอถือโอกำสนี้ขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำน
ของบรษิทัทกุท่ำน ที่ได้ร่วมมอืร่วมใจปฏบิตัหิน้ำที่ด้วย
ควำมขยนัขนัแขง็ และมคีวำมรบัผดิชอบในงำนอนัเป็น
ส่วนส�ำคญัยิ่งที่ช่วยสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบักำรด�ำเนนิ
งำนของบรษิทั ท�ำให้บรษิทัมคีวำมมั่นคงและสำมำรถเตบิโต
อย่ำงยั่งยนืตำมเป้ำหมำยขององค์กรต่อไป 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรยีน ท่านผู้ถอืหุ้น  
บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) (WICE) ก้ำวสู่

กำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทยเมื่อเดอืน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลำ 4 ปีกว่ำ บรษิทั
มพีฒันำกำรทำงธรุกจิที่ส�ำคญั และส่งเสรมิศกัยภำพกำร
ด�ำเนนิงำนมำโดยตลอด สะท้อนได้จำกควำมมุง่มั่นควำม
ตั้งใจ ของคณะผู้บรหิำรและพนกังำนทกุคน 

ส�ำหรบัในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ นบัเป็นช่วงเวลำส�ำคญั
ที่บรษิทัได้ด�ำเนนิกำรมำครบ 25 ปี และถอืเป็นปีที่ดขีอง
บริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์มีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้น ตำม
กำรขยำยตวัของภำคส่งออกซึ่งอยู่ที่ 6.7% แต่ถอืเป็นกำร
ขยำยตวัที่ด ีท่ำมกลำงเศรษฐกจิโลกชะลอตวั และสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรฐัฯ และจนี

ในขณะที่ปี 2562 บริษัทมั่นใจว่ำจะยังเป็นปีที่ด ี
ต่อเนื่องของ WICE ที่จะสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง   
ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจบุนั
บรษิทัมคีวำมพร้อมในกำรบรกิำรลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร มี
กำรขยำยงำนในกลุม่ลูกค้ำเดมิ อกีทั้งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
ทั้งในและต่ำงประเทศ กำรขยำยงำนบรกิำรน�ำเข้ำส่งออก
ทำงทะเล (Sea Freight) ทำงอำกำศ (Air Freight) งำน
บรกิำรพธิกีำรศลุกำกร งำนขนส่ง

ดร.อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ในประเทศ งำนขนส่งระหว่ำงประเทศ งำนบรหิำร
จดักำรคลงัสนิค้ำ และงำนให้บรกิำรโลจสิตกิส์ขนส่งข้ำม
พรมแดน (Cross-Border Transport Services) 

นอกจำกนี้บรษิทัยงัมกีำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัพนัธมติร
ที่แขง็แกร่งในเมอืงท่ำที่ส�ำคญัของเอเชยี ทั้ง WICE Logistics 
(Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และ
ล่ำสุดเมื่อเดือนกันยำยนปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (EUROASIA 
TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำร 
โลจสิตกิส์ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross-Border Transport 
Services) เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงธรุกจิครั้งส�ำคญัของ 
WICE ในตลำดระดบันำนำชำต ิด้วยกำรให้บรกิำรโลจสิตกิส์ 
ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross-Border Transport Services) 
ระหว่ำงประเทศจนี ฮ่องกงและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัยงัคงมุง่มั่นสร้ำงโครงข่ำยพนัธมติร
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธรุกจิทกุประเภทของบรษิทัให้
ครอบคลมุเส้นทำงกำรขนส่งที่ส�ำคญัของโลก รองรบัควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในทกุๆ ด้ำน โดยมองหำพนัธมติรที่มี
วสิยัทศัน์ตรงกนัเข้ำมำเสรมิศกัยภำพธรุกจิให้เตบิโตอย่ำง 
ยั่งยืนร่วมกันในอนำคต เพื่อให้ WICE ก้ำวสู่กำรเป็น  

ternational Logistics Services and Solutions Provider 
แห่งเอเชยี ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

ดฉินัเชื่อว่ำสิ่งที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ และวสิยัทศัน์
ในด้ำนต่ำงๆ จะเกดิขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดฉินัขอให้ท่ำนผูถ้อืหุน้
ทุกท่ำนช่วยเป็นก�ำลังใจให้กับคณะผู้บริหำรและทีมงำน
บรษิทั ให้สำมำรถฝ่ำฟัน ปัญหำ อปุสรรคและน�ำพำธรุกจิ
ให้เจริญก้ำวหน้ำและเติบโตขึ้นได้อย่ำงมั่นคง ซึ่งเป็น
เป้ำหมำยที่ส�ำคญัที่สดุของคณะผู้บรหิำรและทมีงำน WICE 
ทกุคน โดยบรษิทัจะยงัคงรกัษำค�ำมั่นจะมุง่มั่นและตั้งใจ
บริหำรงำนอย่ำงเต็มที่ ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำง
ผลก�ำไรตอบแทนกบัผู้ถอืหุ้นต่อไป

สดุท้ำยนี้ ดฉินัขอขอบคณุท่ำนผู้ถอืหุ้น พันธมติร
ทำงธรุกจิ ลูกค้ำ และผู้มอีปุกำระคณุ ที่เชื่อมั่น ไว้วำงใจ 
และสนบัสนนุบรษิทัด้วยดเีสมอมำ และที่ส�ำคญัที่สดุ คอื 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรและทีมงำนปฏิบัติงำนทุกฝ่ำย 
ที่ทุ่มเทแรงกำย แรงใจ พร้อมปรบัเปลี่ยนและเผชญิกบั
ทุกสถำนกำรณ์ จนสิ่งนี้กลำยมำเป็นวัฒนธรรมและจุด
แขง็ส�ำคญัขององค์กร ในกำรร่วมกนัพำองค์กรก้ำวเดนิไป
ข้ำงหน้ำสู่เป้ำหมำยควำมแขง็แกร่งและยั่งยนืต่อไป
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นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ

นายวิชัย แซ่เซียว
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
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ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนันสนุนองค์กร

นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน – 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ฝ่ายบริหารของบริษัท

นายนฤชิต เรืองชัยปราการ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

และพัฒนาธุรกิจ Air Freight

นายโชคชัย พฤฒิสาร
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

นางสาวสาวดี อัศวมานะ
ผู้จัดการทั่วไป
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงิน	 	2557	 	2558	 	2559	 	2560	 	2561

งบก�ำไรขำดทุนรวม

(ล้ำนบำท)
รำยได้หลกัจำกกำรให้บรกิำร 670.20 681.53 1,022.48 1,396.37 1,832.11
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย 596.12 615.44 936.21 1,271.34 1,705.28
ก�ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงนิ ภำษเีงนิได้ 91.21 87.27 123.59 158.94     177.84
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำย
รวมเงนิปันผลจำกบรษิทัย่อย (EBITDA) 
ก�ำไรส�ำหรบัปี 62.44 60.59 77.18 89.70 96.19
     
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

(ล้ำนบำท) 
สนิทรพัย์ 358.52 695.60 1,067.16 1,103.82 1,419.80
หนี้สนิ 80.30 94.82 204.88 204.06 462.61
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 278.22 600.78 862.28 899.77 957.20
ส่วนของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่ 237.24 567.63 727.45 777.59 805.45
           

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
จ�ำนวนหุ้นที่ออก (ล้ำนหุ้น) 20.80 600.00 651.90 651.90 651.90
มูลค่ำตำมบญัชตี่อหุ้น (บำท) 11.41 0.95 1.12 1.19 1.24
ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.16 0.12 0.12 0.14 0.15
เงนิปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 1.05 0.07 0.08 0.12 0.13
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลก�ำไรส�ำหรบัปี (%) 68.38% 62.69% 91.09% 76.56% 77.22%
อตัรำก�ำไรส�ำหรบัปีต่อรำยได้จำกกำรบรกิำร (%) 9.23% 8.79% 7.45% 6.40% 5.20%
อตัรำกำรผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 22.44% 13.79% 10.55% 10.18% 10.36%
อตัรำกำรผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ (%) 17.42% 11.50% 8.76% 8.26% 7.62%
อตัรำกระแสเงนิสดที่ได้จำกกำรด�ำเนนิงำน  25.46% 16.56% 14.02% 14.64% 12.57%
(EBITDA) ต่อสนิทรพัย์ (%) 
อตัรำหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่ำ) 0.29 0.16 0.24 0.23 0.48
อตัรำส่วนรำคำตลำดต่อหุ้นต่อก�ำไรต่อหุ้น (เท่ำ) N/A 23.50 30.00 36.79 24.27
อตัรำส่วนหนี้สนิสทุธติ่อกระแสเงนิสดที่ได้จำก 0.88 1.00 1.21 1.29 2.10
กำรด�ำเนนิงำน (EBITDA)  (เท่ำ)
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ผลประกอบการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ให้บรกิำร 

โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ แบบครบวงจร (International 
Logistics Service and Solution Provider) ให้บรกิำรทั้งกำรน�ำ
เข้ำและส่งออก ทั้งทำงทะเล และทำงอำกำศ ให้บรกิำรด้ำน 
พธิกีำรศลุกำกร กำรขนส่งในประเทศ กำรขนส่งข้ำมแดน 
(Cross Border) และคลงัสนิค้ำเป็นหลกั พร้อมทั้งยงัมบีรษิทั 
ในเครอื ในหลำยประเทศชั้นน�ำ เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของ 
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องและรวดเรว็ 

เป้ำหมำยของบริษัท 

บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย 
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ ดงันี้

 1. เป็นบรษิทัฯ ชั้นน�ำผู้ให้บรกิำรโลจสิตกิส์ระหว่ำง 

ประเทศแบบครบวงจร มเีครอืข่ำยและขยำยสำขำให้ครอบ 
คลมุภำคพื้นเอเชยีแปซฟิิก และมแีผนในกำรขยำยธรุกจิไป
ยงัธรุกจิที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรกัษำอตัรำกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนื 
และรองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เพิ่มขึ้นในอนำคตได้

 2. บรษิทัฯ เน้นกำรให้บรกิำรด้ำน Logistics Solutions 
เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้ำที่หลำกหลำย และรกัษำฐำนลูกค้ำ
ปัจจุบัน รองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ รองรับโครงกำร
พฒันำระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) แผน 
ยทุธศำสตร์ภำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับำลไทย และเพื่อ
ให้บรษิทัสำมำรถเตบิโตได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

 3. บริษัทฯ มีแผนเน้นกำรให้บริกำรที่มีอัตรำก�ำไร 
ขั้นต้นในเกณฑ์ด ีรกัษำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรขั้นต้นให้
อยู่ในระดบัที่แข่งขนัได้ในอตุสำหกรรม และสร้ำงผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้มำกขึ้น
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ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง	
พัฒนาการที่ส�าคัญ
ประวัติควำมเป็นมำ

บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื 
“WICE”) ย่อมำจำก Worldwide Industrial Commercial 
Enterprise) (เดมิชื่อ บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 
จ�ำกดั) เริ่มด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำง 
ประเทศในปี 2536 ซึ่งเน้นกำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำ 
ทำงทะเล โดยมเีส้นทำงหลกั คอื ไทย-สหรฐั อเมรกิำ ด้วย
ทนุจดทะเบยีน 1.00 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรร่วมทนุระหว่ำง
กลุม่นกัลงทนุชำวไทยรวม 70% และกลุม่บรษิทั Wice Group 
ซึ่งเป็นกลุม่บรษิทัต่ำงชำตทิี่มชีื่อเสยีง ด้ำนธรุกจิเฟรท (Freight) 
ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่ง
สำธำรณรฐัประชำชนจนีรวม 30% ต่อมำบรษิทัได้ขยำยกำร
ให้บรกิำรครอบคลมุกำรให้บรกิำรด้ำนพธิกีำรทำงศลุกำกร 

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มนำงอำรยำ คงสนุทร 
ซึ่งเป็นกลุม่ผู้ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัได้มกีำรซื้อหุน้ของบรษิทั
จำกกลุ่มหุ้นส่วนชำวฮ่องกงและชำวสิงคโปร์ ตำมล�ำดับ 
ส่งผลให้บรษิทัถอืหุน้โดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นกำรเพิ่ม 
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร บรษิทัได้มกีำรปรบัโครงสร้ำง 
กลุ่มบรษิทัใหม่ ในเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2556 โดยวธิกีำร
ควบบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำง บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์

วสิเซส (ประเทศไทย) จ�ำกดั, บรษิทั พรอ็มทเฟรท แอนด์ 
โลจสิตคิส์ จ�ำกดั, และ บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั จดัตั้ง
เป็นบรษิทัใหม่ แต่ยงัคงใช้ชื่อเดมิ คอื บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์ 
วสิเซส (ประเทศไทย) จ�ำกดั โดยมทีนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระ 
แล้วเป็น 15.00 ล้ำนบำท และมีส�ำนักงำนให้บริกำรอยูท่ี่
ท่ำเรอืแหลมฉบงั นอกจำกนี้ ในเดอืนธนัวำคม ปี 2556 บรษิทั
ได้เพิ่มทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแล้วเป็น 180.00 ล้ำนบำท 
และเข้ำถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ในบรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศ 
ไทย) จ�ำกดั ทั้งนี้ บรษิทัได้ด�ำเนนิกำรแปรสภำพเป็นบริษัท
มหำชนจ�ำกดั และเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
จ�ำกดั (มหำชน) เมื่อ วนัที่ 3 เมษำยน 2558 โดยม ีทนุจด
ทะเบยีน 300,000,000 บำท (ทนุช�ำระแล้ว 225 ล้ำนบำท) 
ต่อมำได้มกีำรกำรซื้อหุ้นสำมญัของ Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. (SEL) จ�ำนวน 700,000 หุ้น ประเทศสงิคโปร์ โดย 
วธิกีำรแลกหุ้นสำมญั (Share Swap) และช�ำระด้วยเงนิสด 
และกำรเพิ่มทนุด้วยกำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ ให้แก่บคุคล
ในวงจ�ำกัดแบบเฉพำะเจำะจง จ�ำนวน 51,899,500 หุ้น 
มลูค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท ท�ำให้บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 
325,949,750  บำท (ทนุช�ำระแล้ว 325,949,750.00 บำท)
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ข้อมูลบริษัทย่อย 

 • บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั (“SUN”) 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 
3.00 ล้ำนบำท โดยกำรร่วมทุนกันระหว่ำงกลุ่มนักลงทุน
ชำวไทยรวม 60% และกลุ่มนกัลงทนุชำวสงิคโปร์และชำว
ฮ่องกงรวม 40% เพื่อด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง 
สินค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทำง
ศุลกำกร ซึ่งเน้นกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ โดยมสีำขำตั้งอยู่ที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิปัจจบุนั 
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว 
ปัจจบุนั SUN มทีนุจดทะเบยีนและช�ำระแล้วทั้งสิ้น 54.00 
ล้ำนบำท 

 • บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดมิ 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”)) ซึ่งก่อตั้ง ขึ้นเมื่อ
วนัที่ 5 มกรำคม 2545 บรษิทัที่จดัตั้ง อยู่ในประเทศสงิคโปร์ 
จำกกลุ่มนำยลิม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วย 
นำยลิม เมง ปุย นำยเลียน ฮก ลุง และนำงสำวซู ยิ โนจ 
จ�ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญ
ดอลลำร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสำมัญ และ
ในวันที่ 15 สิงหำคม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ�ำกัด 
(มหำชน) ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นจ�ำนวน 70 % ของหุน้สำมญั
ทั้งหมด พร้อมทั้งเข้ำเป็นกรรมกำรของบรษิทั โดยที่ผู้บรหิำร
เดมิของ SEL ยงัคงด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรของ SEL ต่อไป
อกี 4 ปีนบัจำกวนัที่มกีำรตกลง 

บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd เป็นบรษิทัฯ 
รับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศชั้นน�ำในประเทศสิงคโปร์ 
ให้บริกำรครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลำกหลำย ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งส�ำนักงำน 

และคลงัสนิค้ำอยู่ใน สนำมบนิชำงง ีเขตกำรค้ำเสร ี(Changi 
Free Zone Airport) และยงัได้รบัสทิธใินกำรขนส่งผ่ำนพำเลต
ของสำยกำรบนิโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ท�ำให้ได้
รบัควำมสะดวกและรวดเรว็ในกำรขนส่งสนิค้ำ (www.sunexp.
com.sg) 

 • บรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) (เดมิ Universal 
Worldwide Transportation Limited (“UWT”))

ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บรกิำรขนส่งทำงอำกำศและทำง
ทะเลภำยใต้กำรควบคมุของ Master Air Waybills และ Ocean 
Bill of Ladings ไปยงัยโุรป เอเชยีตะวนัออกรวมถงึจนีแผ่นดนิ 
ใหญ่จำกฮ่องกง และมสีำขำย่อย Guangzhou และ Shanghai 
และเมื่อวนัที่ 4 มกรำคม 2561 บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) ได้ท�ำสัญญำเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ Universal 
Worldwide Transportation Limited (“UWT”) จ�ำนวน 80,000 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 10 เหรยีญดอลลำร์ฮ่องกง คดิเป็น
ร้อยละ 80 ของหุ้นสำมัญทั้งหมด มูลค่ำลงทุนในกำรเข้ำ
ซื้อหุน้สำมญัคดิเป็นจ�ำนวนเงนิรวมประมำณ 3,379,677 เหรยีญ
ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 115,030,686.372 บำท 
(www.wice-china.com)

 • บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ำกัด 
(EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) (Joint Venture) 
โดยเมื่อวนัที่ 14 กนัยำยน 2561 WICE ได้ร่วมลงทนุก่อตั้ง
บรษิทัร่วมทนุแห่งใหม่ เพื่อด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำร โลจสิตกิส์ 
ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross – Border Transport Services) 
ระหว่ำงประเทศจนี ฮ่องกง และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กบั 
Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ นำงสำวกฤชวรรณ 
ซื้อเจรญิชยั โดย WICE ลงทนุในสดัส่วน 40% และมอี�ำนำจ 
ควบคมุดูแลทำงกำรเงนิ
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การพัฒนาที่ส�าคัญ	“บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)”
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯ มโีครงสร้ำงกำรถอืหุ้นในบรษิทัย่อย ดงันี้

ร้อยละ 99.9 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 40

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

WICE Logistics
(Singapore) Pte. Ltd.

WICE Logistics 
(Hong Kong) Ltd.

Guangzhou WICE 
Logistics Ltd. ETL MY

Guangzhou WICE 
Logistics Ltd. 

(Shanghai Branch)
ETL VN

ETL CN

Euroasia Total 
Logistics Co., Ltd.
 (Joint Venture)
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยได้จำกกำรประกอบธรุกจิหลกั ดงันี้ 

1.5	สรุปผลการด�าเนินงาน

 ประเภทของรายได้	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          

1. จดักำรขนส่งสนิค้ำ 
 ทำงทะเล (SEA FREIGHT)
2. จดักำรขนส่งสนิค้ำ  

377.29 55.75 396.17 57.46 503.93 48.66 635.03 45.28 610.64 33.00% 

170.57 25.20 152.37 22.10 293.76 28.37 465.59 33.20 854.74 46.20%
 ทำงอำกำศ (AIR FREIGHT)
3. คลงัสนิค้ำ, พธิกีำรศลุกำกร  122.34 18.08 132.99 19.29 224.79 21.70 295.75 21.09 366.73 19.82%  
และกำรขนส่งในประเทศ

 (WAREHOUSE, CUSTOMS 
 AND TRANSPORT)

รวมรำยได้จำกกำรให้บรกิำร 670.20 99.03 681.53 98.85 1022.48 98.73 1396.37 99.57 1832.11 99.02%
รำยได้อื่น** 
รวมรำยได้ 

 6.57 0.97 7.94 1.15 13.15 1.27 5.96 0.43 18.00 0.98% 
676.77 100.00 689.47 100.00 1035.63 100.00 1402.33 100.00 1850.12 100%

หมายเหต ุ: 

 ** รายได้อื่นๆ เช่นก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรบั ก�าไรขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ เป็นต้น
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ลักษณะการให้บริการ
บริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

เป็นผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศแบบครบวงจร 
(International Logistics Services and Solutions Provider) 
ทั้งกำรน�ำเข้ำและส่งออก โดยกำรขนส่งทั้งทำงทะเล (แบบ
เตม็ตู้และแบบไม่เตม็ตู้) และทำงอำกำศ และกำรให้บรกิำร
ด้ำนพธิกีำรศลุกำกร และกำรขนส่งในประเทศ เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลกูค้ำ รวมถงึกำรให้บรกิำร
ขนส่งสนิค้ำแบบประตสููป่ระต ู (Door to Door) คอื กำรให้
บรกิำรรบัจดักำรขนส่งตั้งแต่หน้ำประตโูรงงำนลกูค้ำต้นทำง 
เพื่อส่งมอบไปยงัหน้ำประตโูรงงำนลกูค้ำปลำยทำง โดยผูส่้ง 

เป็นผูใ้ห้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศประเภท 
ที่ไม่มเีรอื/ เครื่องบนิเป็นของตนเอง (Non- Vessel Operation 
Common Carrier หรอื N.V.O.C.C) ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
จะจัดหำระวำงเรือหรือเครื่องบินจำกผู้ประกอบกำรขนส่ง 
คอืสำยกำรเดนิเรอื หรอืสำยกำรบนิที่เหมำะสมเพื่อให้บรกิำร 
แก่ลูกค้ำ ตลอดจนประสำนงำนกับตัวแทนต่ำงประเทศ 
(Oversea Agent) ซึ่งถอืเป็นคูค้่ำทำงธรุกจิ (Business Partner) 
ของบรษิทัฯ ในประเทศต่ำงๆ ในกำรด�ำเนนิกำรจดักำรเพื่อ
ให้สินค้ำถึงผู้รับอย่ำงปลอดภัยตำมเวลำที่ก�ำหนด กำรให้
บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง สินค้ำระหว่ำงประเทศของบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยสำมำรถแบ่งได้ดงันี้

ออกเป็นผู้รบัผดิชอบภำระค่ำขนส่ง และแบบ Ex-work คอื 
กำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำที่ผู้น�ำเข้ำรับผิดชอบ
ภำระค่ำขนส่งตั้งแต่หน้ำประตูโรงงำนผู้ส่งออกไปจนถึงมือ
ผู้รบัปลำยทำง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นผู้ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งน�ำเข้ำและ
ส่งออก ด้วยกำรขนส่งทำงทะเลและกำรขนส่งทำงอำกำศ
ครอบคลุมกว่ำ 100 ประเทศ โดยทีมงำนผู้มีประสบกำรณ์
และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ 
ปรึกษำและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ตลอดจนวำงแผนและออกแบบเส้นทำงกำรขนส่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิำพสูงสดุ โดยค�ำนงึถงึระยะเวลำในกำรขนส่งต้นทนุ 
ในกำรขนส่ง ประเภท /ลกัษณะของสนิค้ำที่ขนส่ง ควำมสะดวก 
ต่อลกูค้ำในกำรจดักำรขนส่ง เป็นต้น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

1. กำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำง

ทะเล (Sea Freight): บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งเน้นกำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง
สนิค้ำทำงทะเล โดยบรษิทัฯ จะเป็นผู้จดัหำระวำงเรอืและตู้
คอนเทนเนอร์ จำกสำยกำรเดนิเรอืชั้นน�ำที่มชีื่อเสยีงที่เชื่อถอื
ได้ ซึ่งบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำตดิต่อสำยกำรเดนิเรอืด�ำเนนิ
กำรต่อรองและจองระวำงเรือที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำแต่ละรำย ทั้งนี้ บรษิทัฯ ได้ขยำยเครอืข่ำยโดย
เข้ำร่วมเป็นภำคสีมำชกิต่ำงๆ เช่น CGLN ภำยใต้ WCA Family 
Network ท�ำให้ปัจจบุนับรษิทัฯ สำมำรถให้บรกิำรรบัจดักำร 
ขนส่งทำงทะเลครอบคลุมท่ำเรือหลักในเขตกำรค้ำส�ำคัญ
ในประเทศต่ำงๆ โดยตลำดหลกัยงัคงเป็นตลำดสหรฐัอเมรกิำ 
เนื่องจำกบรษิทัมปีระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในเส้นทำง 
กำรขนส่งไทย-สหรฐัอเมรกิำตั้งแต่แรกเริ่ม ส�ำหรบัตลำดหลกั
รองลงมำ คอื ประเทศจนี ประเทศญี่ปุน่ และประเทศฟิลปิินส์

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์		(International	Logistics	Flow)
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ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 – 2561
หน่วย : TUE*

 ประเภทการให้บริการ	 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อป ี 
    2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
สนิค้ำขำออก (Export) 6,087 6,315 11,645 15,268 18,870 18,590
สนิค้ำขำเข้ำ (Import) 3,235 3,529 5,917 6,150 8,527 8,777
รวม  9,322 9,844 17,562 21,418 27,397 27,367

หมายเหต:ุ * Twenty Foot Equipment Unit หรอืตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ

กำรขนส่งสินค้ำโดยเรือสำมำรถขนส่งสินค้ำได้ครำวละ
มำกๆ มีต้นทุนในกำรขนส่งที่ถูกกว่ำกำรขนส่งสินค้ำทำง
เครื่องบนิ เหมำะส�ำหรบักำรขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสนิค้ำ
หลกัๆ ได้แก่ สนิค้ำอเิลก็ทรอนกิส์ (สนิค้ำส�ำเรจ็รปู) ชิ้นส่วน
ยำนยนต์ โครงสร้ำงเหลก็และวสัดกุ่อสร้ำง อำหำรกระป๋อง 
เป็นต้น กำรขนส่งทำงเรอืจะบรรจสุนิค้ำลงในตู้คอนเทนเนอร์ 
ซึ่งช่วยให้กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
โดยตูค้อนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนำดหลกัๆ คอื ขนำด 
20 ฟุต เหมำะกับกำรใช้งำนบรรทุกสินค้ำที่มีน�้ำหนักมำก
แต่มปีรมิำณน้อย และขนำด 40 ฟตุ เหมำะกบักำรใช้งำน
บรรทกุสนิค้ำที่มนี�้ำหนกัน้อยแต่มปีรมิำณมำก นอกจำกนี้ 
ตู้คอนเทนเนอร์ยงัมรีูปแบบต่ำงๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบ
แห้ง (Dry) แบบควบคมุอณุหภูม ิ(Reefer) แบบเปิดหลงัคำ 
(Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
และให้เหมำะกบัประเภทของสนิค้ำที่ขนส่ง 

กำรขนส่งทำงทะเลสำมำรถแบ่งเป็น 2 แบบ ดงันี้
  กำรขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (Full Container 

Load: FCL) หมำยถงึ กำรบรรจสุนิค้ำจนเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ 
โดยสินค้ำในตู้จะเป็นของลูกค้ำเพียงรำยเดียว ไม่มีกำร
ร่วมใช้ตูค้อนเทนเนอร์กบัลกูค้ำรำยอื่นๆ เหมำะส�ำหรบัลกูค้ำ

ที่มีกำรขนส่งสินค้ำปริมำณมำก โดยหลังจำกบรรจุสินค้ำ 
จนเตม็ตูแ้ล้วจะไม่มกีำรเปิดตูจ้นกว่ำจะถงึจดุหมำยปลำยทำง 
บรษิทัฯ จะเป็นผูด้�ำเนนิกำรตั้งแต่กำรตดิต่อสำยกำรเดนิเรอื 
ต่อรองค่ำระวำงเรือ จองระวำงเรือ จัดหำตู้คอนเทนเนอร์ 
ที่เหมำะกบัสนิค้ำ ออกแบบเส้นทำงกำรขนส่ง ส่งมอบสนิค้ำ
ลงเรอื ตดิตำมสถำนะของสนิค้ำจนถงึท่ำเรอืปลำยทำง จดักำร
ด้ำนเอกสำร พิธีกำรศุลกำกร ตลอดจนประสำนงำนกับ
ตัวแทนต่ำงประเทศในกำรส่งมอบสินค้ำให้กับผู้รับ ทั้งนี้ 
ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่ม ผู้น�ำเข้ำ-ส่งออก

  กำรขนส่งแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Less than 
Container Load: LCL) หมำยถึง กำรบรรจุสินค้ำไม่เต็ม 
ตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้ำในตู้จะเป็นของลูกค้ำมำกกว่ำ
หนึ่งรำย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำที่มีปริมำณขนส่งไม่มำกพอที่จะเช่ำ
ตู ้คอนเทนเนอร์ทั้งตู ้เพื่อบรรจุสินค้ำเฉพำะของตนเอง 
บริษัทจะท�ำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมสินค้ำจำกลูกค้ำแล้วน�ำมำ
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีกำรค�ำนวณพื้นที่ในกำร
จดัวำงและจดัท�ำเป็นแผนงำน (Consol Plan) ส่งให้กบัผู้รบั
บรรจสุนิค้ำลงตู้ที่ท่ำเรอื โดยจะมสีถำนสี�ำหรบักำรบรรจสุนิค้ำ
เข้ำตู้หรือแยกออกจำกตู้ เรียกว่ำ Container Freight Station 
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2. กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ 

(Air Freight) : บรษิทัฯและบรษิทัย่อยเป็นผู้ให้บรกิำรรบั
จดักำร ขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งเน้นกำรให้บรกิำร
รบัจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ โดยกำรขนส่งสนิค้ำทำง
อำกำศเป็น กำรขนส่งที่มศีกัยภำพสูง เหมำะกบักำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในระยะเวลำจ�ำกัด 
และเป็นกำรขนส่งที่ให้ควำมยืดหยุ ่นสูงตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงและเวลำได้เป็นอย่ำงดีแต่มีต้นทุนที่สูงกว่ำ
กำรขนส่งทำงเรือสินค้ำส่วนใหญ่ที่ขนส่งทำงอำกำศจะมี
ปรมิำณค่อนข้ำงน้อยหรอืมมีลูค่ำสงูและต้องใช้ควำมระมดั 
ระวงัเป็นพเิศษ ซึ่งบรษิทัจะเป็นผูต้ดิต่อและจองระวำงสำย
กำรบินตำมตำรำงเวลำและข้อก�ำหนดที่ลูกค้ำต้องกำร 
โดยค�ำนงึถงึควำมรวดเรว็ ควำมตรงต่อเวลำ และกำรประหยดั
ต้นทนุให้ลกูค้ำ โดยสำมำรถให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำ 
ทำงอำกำศได้ครอบคลุมเขตกำรค้ำส�ำคญัในประเทศต่ำงๆ 
ซึ่งตลำดหลกัจะเป็นตลำดในแถบเอเชยี เช่น ประเทศสงิคโปร์ 
ฮ่องกง ประเทศจนี เป็นต้น สนิค้ำส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์ 

 ประเภทการให้บริการ	 ปริมาณขนส่งต่อปี		
	 	 	 	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
สนิค้ำขำออก (Export) 1,583 1,664 1,182 1,185 2,634 9,016
สนิค้ำขำเข้ำ (Import) 4,474 3,448 3,049 3,530 4,290 8,597
รวม   6,057 5,112 4,231 4,715 6,924 17,613

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ปี 2556– ปี 2561

หน่วย : ตัน

กำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ ให้
ควำมส�ำคญักบัควำมรวดเรว็และควำมช�ำนำญในตวัสนิค้ำ 
โดยเฉพำะสนิค้ำในกลุม่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึ่งบรษิทัย่อยสำมำรถ
ให้บริกำรจัดส่งสินค้ำแบบเร่งด่วนภำยใน 24 ชั่วโมง จำก
สิงคโปร์มำกรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) 
ถอืเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กบับรกิำร โดยสนิค้ำส่วนใหญ่
จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่น�ำเข้ำจำกประเทศสิงคโปร์
มำประกอบในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทังมีกำรให้
บริกำรเสริมส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรให้จัดกำรขนส่งสินค้ำ
กรณฉีกุเฉนิ เช่น กำรให้บรกิำรรบัหิ้วสนิค้ำแบบถงึมอืผู้รบั 
(Hand Carrier) ภำยใน 24 ชั่วโมง เส้นทำงเชยีงใหม่-กรงุเทพฯ- 
เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น นอกจำกกำรให้บรกิำรจดักำรขนส่งดงักล่ำว
แล้ว บริษัทยังมีบริกำรให้ค�ำปรึกษำในกำรจัดกำรระบบ 
โลจสิตกิส์ โดยร่วมกบัลกูค้ำในกำรคดิหำวธิกีำรจดักำรระบบ
โลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในกำรขนส่งให้กับลูกค้ำ ใน
ลกัษณะกำรรวมสนิค้ำจำกหลำยๆ Supplier ของลกูค้ำรำยใด
รำยหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจดัส่งพร้อมกนั เพื่อประหยดั
ต้นทนุในกำรขนส่ง
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3. กำรให้บริกำรด้ำนพธีิกำรศลุกำกรและกำรขนส่ง

ในประเทศ (Customs Broker and Transport): บรษิทัฯ 
มีนโยบำยกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรควบคู่ไปกับ
กำรให้บรกิำรขนส่งในประเทศ 

 กำรให้บรกิำรด้ำนพธิกีำรศลุกำกร (Customs Broker)
 กำรน�ำเข้ำหรอืส่งออกสนิค้ำระหว่ำงประเทศต้องผ่ำน

พิธีกำรศุลกำกรก่อนน�ำสินค้ำขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดย
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรให้บรกิำรด้ำนพธิกีำรศลุกำกร
และเป็นตวัแทนในกำรออกสนิค้ำ รวมถงึกำรจดัเตรยีมเอกสำร
และกำรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีใน
กำรน�ำเข้ำ-ส่งออกให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
ต้องอำศยัผูช้�ำนำญกำรด้ำนพธิกีำรศลุกำกร ซึ่งต้องมคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจกฎระเบยีบเกี่ยวกบักำรน�ำเข้ำ-ส่งออก บรษิทัฯ 
ที่ให้บรกิำรด้ำนพธิกีำรศลุกำกรจะต้องมผีูช้�ำนำญกำรศลุกำกร
ประจ�ำส�ำนักงำนอย่ำงน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับ
กรมศุลกำกร ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทมีผู้ช�ำนำญกำร
ศุลกำกรจ�ำนวน 5 คน และมีที่ปรึกษำอำวุโส ซึ่งเป็นอดีต 
ผูอ้�ำนวยกำรด้ำนพธิกีำรศลุกำกร (ปัจจบุนัเกษยีณอำยแุล้ว)

 รายการ	 ปริมาณงานต่อปี  
     2557	 2558	 2559	 2560	 2561
จ�ำนวน Shipment  10,495 11,648 15,164 16,047 16,641
จ�ำนวน ตู้   27,995 28,293 30,689 32,045 32,886

ปริมำณงำนพิธีกำรศุลกำกร ปี 2557-2561

AEO ได้แก่ กำรยกเว้นกำรตรวจสินค้ำ กำรยกเว้นกำรชัก
ตัวอย่ำงสินค้ำที่ส่งออก สำมำรถใช้หลักประกันกำรเป็น
ตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำน AEO แทน กำรวำงเงนิหรอื
หลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรด้ำน
พธิกีำรศลุกำกรและกำรตรวจปล่อยสนิค้ำมคีวำมรวดเรว็ขึ้น 
และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถอืให้กบับรษิทัและบรษิทัย่อยมำกขึ้น

 กำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำในประเทศ (Transport)
 บรษิทัฯ ให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำภำยในประเทศเพื่อเป็น 

กำรสนับสนุนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ
เป็นกำรให้บรกิำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำ โดยบรษิทั
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลำก-
หำงพ่วง รถบรรทกุแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทกุ 6 ล้อ 
รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริกำรขนส่งจำกท่ำเรือ/
ท่ำอำกำศยำน ไปส่งยงัจดุหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร 
เช่น โรงงำน หรอื คลงัสนิค้ำของลูกค้ำ หรอื รบัสนิค้ำจำก
โรงงำนหรอืคลงัสนิค้ำไปส่งยงัที่ท่ำเรอื/ท่ำอำกำศยำน 

 ทั้งนี้ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรขนส่งดังกล่ำวจะเป็นลูกค้ำที่
ใช้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศกับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กำรเป็นตวัแทนออกสนิค้ำจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คอื ผู้ประกอบกำรระดบัมำตรฐำนทั่วไป และผูป้ระกอบกำร 
ระดบัมำตรฐำนเออโีอ (Authorized Economic Operator หรอื 
AEO) ปัจจบุนับรษิทัเป็นตวัแทนออกสนิค้ำระดบัมำตรฐำน 
AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล กำรยกระดบัมำตรฐำน
เป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กรมศลุกำกร
ก�ำหนด และมกีำรทบทวนสถำนภำพทกุ 3 ปี ซึ่งบรษิทัได้
ยกระดับเป็นตัวแทนออกของ AEO ในปี 2559 ตำมแผน
ด�ำเนนิงำนโดยสทิธพิเิศษของตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำน 

หรือบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่ำ 
กำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำ
ที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกท่ำเรือหรือท่ำอำกำศยำน
ไปยงัจดุหมำยปลำยทำง โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเป็น
ผู้จัดหำรถขนส่งที่เหมำะสมเพื่อให้บริกำรขนส่งแก่ลูกค้ำ 
ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงำนให้บริกำรอยู่ที่แหลมฉบัง และ
บรษิทัย่อยมสีำขำอยูท่ี่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ โดยบรษิทั
มรีถบรรทกุขนส่งสรปุได้ดงันี้
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จ�ำนวนรถบรรทุก ปี 2557 – 2561

หน่วย : คัน

 รายการ	 จำานวนรถขนส่ง  
	 	 	 	 	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
หวัลำก   17 27 27 27 31
หำงพ่วงบรรทกุ  23 37 37 37 45
รถบรรทกุ 6 ล้อ  4 4 4 4 2
รถบรรทกุ 4 ล้อ  6 6 6 6 4
รวมจ�ำนวนคัน  50 74 74 74 82

ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ ปี 2557 – 2561
หน่วย : ตู้

 รายการ	 ปริมาณการขนส่งต่อป ี 
	 	 	 	 	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
จ�ำนวนตู้ที่ให้บริกำร	 	 15,016	 19,560	 26,552	 32,045	 32,886

มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรขนส่ง

โดยรถบรรทุก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค�ำนึงถึงมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในกำรใหบ้รกิำรขนส่งเป็นอนัดบัแรกควบคูไ่ปกบั
ควำมตรงต่อ เวลำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่ำ 
กำรเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับกำรคัดสรร
บุคลำกรที่มีคุณภำพเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย สำมำรถส่งสนิค้ำให้ถงึจดุหมำยตำม
ก�ำหนดอย่ำงปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรพัย์สนิของลูกค้ำและบรษิทัฯ รถขนส่งทกุคนัของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และ
จะต้องผ่ำนกำรตรวจเช็คสภำพก่อนกำรใช้งำน และมกีำร
ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของพนักงำนขับรถก่อนปฏิบัติ
หน้ำที่ บรษิทัได้ผ่ำนกำรรบัรองมำตรำฐำนคณุภำพบรกิำร
รถบรรทกุ จำก กรมกำรขนส่งทำงบก กระทรำวงคมนำคม 
(Q MARK) ตลอดจนได้น�ำระบบ GPS มำใช้เพื่อให้กำรด�ำเนนิ
งำนและกำรบรหิำรงำนยำนพำหนะม ีประสทิธภิำพ โดยตดิ
ตั้งกับตัวรถเพื่อติดตำมต�ำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงำน 
บนัทกึและควบคมุควำมเรว็ในกำรขบัขี่ให้เหมำะสม เป็นต้น
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4. กำรให้บริกำรคลงัสนิค้ำ (Warehouse) : เพื่อขยำย
กำรให้บรกิำรครบวงจรในด้ำนโลจสิตกิส์ บรษิทัจงึได้ขยำยกำร
ให้บรกิำรคลงัสนิค้ำ เพื่อครอบคลมุควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
โดยปัจจบุนั บรษิทัให้บรกิำรคลงัสนิค้ำใน 3 รูปแบบ คอื

 4.1 คลงัสนิค้ำทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดย
เป็นคลงัสนิค้ำส�ำหรบัเกบ็รกัษำสนิค้ำ ที่อยูใ่นรปูของวตัถดุบิ 
หรือสินค้ำส�ำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บและส่งสินค้ำเข้ำยังโรงงำน
ผลติสนิค้ำ จดัส่งสนิค้ำไปยงัลกูค้ำของลกูค้ำ หรอื ใช้ในกำร
เกบ็สนิค้ำส�ำเรจ็รปูของลกูค้ำ เพื่อรอกำรจดัส่งไปยงัลกูค้ำใน
ประเทศ หรอื จดัส่งไปยงัต่ำงประเทศ 

 4.2 คลงัสนิค้ำที่ได้ออกแบบมำเพื่อลกูค้ำเฉพำะรำย 
(Dedicated Warehouse) เป็นคลงัสนิค้ำที่ออกแบบเพื่อลกูค้ำ

เฉพำะรำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำรำยนั้น ๆ 
เช่น เป็นคลงัสนิค้ำที่อยูใ่นพื้นที่ที่ลูกค้ำต้องกำร โดยอำจจะ
อยูใ่กล้กบัโรงงำนของลกูค้ำ หรอื อยูใ่กล้กบัลกูค้ำของลกูค้ำ 
หรอืออกแบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ ของลกูค้ำ 
โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทกบัลูกค้ำ

 4.3 บรหิำรคลงัสนิค้ำให้ลูกค้ำ (Onsite Warehouse 
Management) โดยบริษัทให้บริกำรบริหำรคลังสินค้ำให้กับ
คลงัสนิค้ำของลกูค้ำเอง ด้วยกำรออกแบบขั้นตอนกำรปฏบิตั ิ
งำนในคลงัสนิค้ำ กำรวำงแผนก�ำลงัคนในคลงัสนิค้ำ กำรจดัหำ
ก�ำลงัคนในกำรปฏบิตักิำร และกำรควบคมุกำรท�ำงำนภำยใน 
คลังสินค้ำของลูกค้ำให้เป็นไปตำม ดัชนีชี้วัด ผลงำน (KPI) 
ที่ตกลงกบัลูกค้ำ
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5. กำรให้บรกิำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดน (Cross 

Border Service : CBS)

จำกกำรที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนต่ำงๆ ทั้งมำเลเซีย กัมพูชำ ลำว พม่ำ ซึ่งได้มี
กำรตดิต่อค้ำขำยและขนส่งสนิค้ำตำมชำยแดนกนัเป็นปรกติ
อยู่แล้ว ต่อมำได้มีกำรพัฒนำกำรขนส่งเข้ำสู่ประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่ำวเพิ่มเติม เช่นกำรขนส่ง
ผ่ำนแดนไปยงัสงิคโปร์ผ่ำนทำงมำเลเซยี กำรขนส่งผ่ำนแดน

ไปยงัเวยีดนำม ผ่ำนทำงลำว ในปัจจบุนันี้ ได้มกีำรพฒันำ 
กำรขนส่งต่อเนื่องเข้ำสูป่ระเทศที่มพีรมแดนเชื่อมโยงตดิต่อ 
กนัเพิ่มเตมิ เช่นกำรขนส่งผ่ำนแดนไปยงัจนี ผ่ำนทำงเวยีดนำม 
และลำว ในปัจจบุนันี้บรษิทัฯ สำมำรถให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำ
ผ่ำนแดนจำก สงิคโปร์ ไปยงัจนีได้ โดยกำรรบัสนิค้ำจำก
สงิคโปร์ และด�ำเนนิกำรขนส่งผ่ำนมำเลเซยี ไทย ลำว และ
เวยีดนำม ก่อนเข้ำสู่ประเทศจนี

เส้นทำงที่บริษัทฯ ให้บริกำรเป็นประจ�ำในปัจจุบัน
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สำเหตทุี่บรษิทัฯ เน้นกำรให้บรกิำรในเส้นทำงนี้เนื่องจำก 
เป็นพื้นที่ตลำดหลกัของลกูค้ำอยูแ่ล้ว อกีทั้งที่ผ่ำนมำกำรขนส่ง
สนิค้ำทำงทะเลประสบปัญหำด้ำนต่ำงๆ ทั้งสภำพภูมอิำกำศ 
ควำมคบัคั่งของปรมิำณตู้สนิค้ำ ท�ำให้กำรขนส่งเกดิควำม
ล่ำช้ำ กำรให้บริกำร Cross Border Service (CBS) จึงเป็น
อกีหนึ่งทำงเลอืกให้กบัลูกค้ำของบรษิทัฯ 

อีกทั้งเส้นทำงนี้เป็นเส้นทำงหลักที่เชื่อมโยงกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศในกลุ่มอำเซยีน-จนี และกำรขนส่งโดยเส้น
ทำงนี้สำมำรถที่จะเชื่อมต่อกำรขนส่งโดยรถไฟบรรทกุสนิค้ำ
จำกจนี (China Railways Express) ไปยงัประเทศต่ำงๆ ในทวปี
ยโุรป ภำยใต้โครงกำร One Belt, One Road (OBOR) ของ
ประเทศจนี
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ในปัจจบุนับรษิทัฯ เน้นให้บรกิำร Cross Border Service 
(CBS) ทั้งในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) และ Less 
than Truck Load (LTL) ผ่ำนสองเส้นทำงหลกั ได้แก่ 

1. ไทย-จนี 
2. ไทย-พม่ำ

กำรให้บรกิำร Cross Border Service (CBS) ในรูปแบบ
ของ Full Truck Load (FTL) ของบริษัทฯ มีควำมแตกต่ำง
จำกผู้ให้บรกิำรอื่นๆ ในตลำด ดงันี้

 1. ตู้สินค้ำที่ลูกค้ำผู้ส่งสินค้ำท�ำกำรบรรจุสินค้ำที่ 
  โรงงำน (ต้นทำง) จะเป็นตูส้นิค้ำตูเ้ดยีวกบัที่ลกูค้ำ  
  ผู้รบัสนิค้ำได้รบัที่ปลำยทำง

รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน
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 2. บริษัทฯ ใช้ระบบ LoLo ในแต่ละด่ำนชำยแดน  
  ในกำรกำรยกตู้สินค้ำทั้งตู้จำกรถคันหนึ่งไปยังรถ 
  อกีคนัหนึ่ง โดยวธินีี้ สนิค้ำจะไม่มกีำร Transload 
  หรอืกำร Unload สนิค้ำออกจำกตู้หนึ่ง ไป Load 
  ใส่อกีตูห้นึ่ง ตำมด่ำนชำยแดนต่ำงๆ ท�ำให้ลดควำม 
  เสยีหำยของสนิค้ำ

 3. รถของบรษิทัฯ ตดิตั้งระบบ Air Suspension เพื่อ  
  ลดกำรสั่นสะเทอืน ตลอดเส้นทำงกำรขนส่ง ซึ่งเป็น 
  ระบบที่ช่วยลดควำมเสยีหำยที่จะเกดิกบัตวัสนิค้ำ

 4. บรษิทัฯ เน้นเรื่องควำมปลอดภยัของสนิค้ำ โดยใช้ 
  ระบบ Smart Log ให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบรษิทัฯ 
  ไม่สำมำรถเปิดโดยบคุคลอื่นๆ จำกภำยนอกตู้ได้

 5. บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบและดูแลจัดกำร 
  เส้นทำงกำรเดนิทำงของรถบรรทกุ โดยศนูย์ควบคมุ 
  เส้นทำง (Command Center) ตลอด 24 ชั่วโมง

จะเหน็ได้ว่ำบรกิำร Cross Border Service (CBS) ของ 
บริษัทฯ ถือเป็นอีกบริกำรหนึ่ง ที่สร้ำงควำมอุ่นใจให้กับ
ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี

การตลาดและการแข่งขัน
กลยทุธ์ทำงกำรตลำด
 จำกกำรที่ผู้บรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นผู้

ที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมช�ำนำญในธุรกิจให้

บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทั้งทำงทะเล
และทำงอำกำศ รวมถึงกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยใน
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำก-หำงพ่วง จงึสำมำรถพฒันำ
บรษิทัฯ ให้เป็นที่ยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นหนึ่งในผู้ให้
บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน และมบีรกิำรที่ครบวงจร ทั้งในด้ำนควำมหลำก
หลำยของประเภทกำรให้บริกำรและควำมครอบคลุมใน
เส้นทำงขนส่งในหลำยประเทศ รวมทั้งระบบบรหิำรจดักำร 
ส�ำหรับกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
ได้รบักำรรบัรองโดยมำตรฐำน ISO9001: 2015 จำก TUV 
NORD โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
กบัลกูค้ำและพนัธมติรทำงธรุกจิอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ บรษิทั 
มกีลยทุธ์ในกำรแข่งขนั เพื่อรกัษำฐำนลูกค้ำที่มอียู่เดมิรวม
ทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้

 (1) กำรให้บริกำรในหลำยรูปแบบ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรให้บรกิำรในหลำยรปูแบบ 
โดยให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทั้งตลำดสนิค้ำ 
น�ำเข้ำและส่งออก โดยกำรขนส่งทั้งทำงทะเล (แบบเต็มตู้
และแบบไม่เตม็ตู้) และทำงอำกำศ เพื่อรองรบัควำมต้องกำร
ที่หลำกหลำยของลูกค้ำซึ่งเป็นกำรให้บริกำรที่ครอบคลุม
กำรจองระวำงภำยใต้ต้นทนุที่ดทีี่สดุ ด�ำเนนิกำร ด้ำนพธิกีำร
ศลุกำกรทั้งต้นทำงและปลำยทำง จดัหำคลงัสนิค้ำและกระจำย 
สนิค้ำ จดัท�ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกบักำรขนส่งทั้งหมด กำรจดัหำ 

รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พม่า
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รถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้ำ บริกำร อื่นๆ เช่น จัดท�ำหีบห่อ 
(กรณีลูกค้ำร้องขอ) จัดท�ำประกันภัยสินค้ำ เป็นต้น ให้ค�ำ
ปรกึษำเกี่ยวกบักำรน�ำเข้ำ-ส่งออก ดแูลและตดิตำมสถำนะ 
สินค้ำจนถึงเมืองท่ำปลำยทำง ตลอดจนประสำนงำนกับ
ตวัแทนต่ำงประเทศ ในกำรด�ำเนนิกำรจดักำรเพื่อให้สนิค้ำ
ถงึผูร้บัอย่ำงปลอดภยัตำมเวลำที่ก�ำหนด ซึ่งกำรให้บรกิำรที่
ครบวงจรดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบับรกิำร และเป็น 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำ ช่วยลดต้นทนุและลด
ขั้นตอนในกำรติดต่อสื่อสำรกับหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยบรษิทัเน้นกำรให้บรกิำรแบบประตสููป่ระต ู(Door to Door) 
คอื กำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งตั้งแต่หน้ำประตโูรงงำนลกูค้ำ 
ต้นทำงเพื่อส่งมอบ ไปยงัหน้ำประตโูรงงำนลกูค้ำปลำยทำง 
และ แบบ Ex-work คอื กำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำ
ที่ผู้น�ำเข้ำรบัผดิชอบ ภำระค่ำขนส่งตั้งแต่หน้ำประตูโรงงำน
ผู้ส่งออกไปจนถงึมอืผู้รบัปลำยทำง 

 (2) กำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้ควำมส�ำคญักบัคณุภำพ
ของงำนบรกิำรที่น�ำเสนอต่อลูกค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำร 
ของลกูค้ำ ซึ่งต้องรวดเรว็ ถกูต้อง และน่ำเชื่อถอื โดยเริ่มจำก
กำรศกึษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ จดัรูปแบบและเส้นทำง 
กำรขนส่งที่เหมำะสม โดยจะเสนอรูปแบบกำรขนส่งอย่ำง
น้อย 3 รปูแบบเพื่อเป็นทำงเลอืกให้กบัลกูค้ำ และเมื่อลกูค้ำ 
ตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสำยกำรเดินเรือ/สำย
กำรบนิเพื่อจอง/ต่อรองค่ำระวำง ประสำนงำนกบัตวัแทนใน
ต่ำงประเทศ รบัผดิชอบงำนด้ำนเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรจดักำร
ขนส่งสินค้ำทั้งหมดอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนให้
ค�ำปรกึษำและแก้ปัญหำให้กบัลกูค้ำ ท�ำให้ได้รบัควำมไว้วำงใจ
จำกลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศเรื่อยมำ เพื่อเป็นกำรควบคมุ
คุณภำพของกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ควำมถูกต้อง แม่นย�ำ
ด้ำนเอกสำรเป็นสิ่งส�ำคญั และเพื่อให้เกดิประสทิธภิำพใน
กำรจดักำรด้ำนกระบวนกำรให้บรกิำร บรษิทัได้พฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศที่ช่วยเพิ่มศกัยภำพและลดควำมซ�้ำซ้อน
ในกำรท�ำงำน โดยบรษิทัได้รบัใบรบัรองกำรยกระดบัคณุภำพ

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตำมเกณฑ์มำตรฐำน คุณภำพ 
โลจสิตกิส์ กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ ในปี 
2556 และใบรับรองกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ
โลจสิตกิส์ใน “ระดบัด”ี กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำกระทรวง
พำณชิย์ในปี 2555 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัได้รบัรำงวลัสดุ
ยอด SMEs แห่งชำต ิกลุ่มธรุกจิโลจสิตกิส์ จำก สสว. ในปี 
2553 ปี 2554 และปี 2555

 (3) กำรขยำยสำขำไปยังต่ำงประเทศ

 ธรุกจิของบรษิทัฯ ครอบคลมุกำรให้บรกิำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ดงันั้นกำรมสีำขำในต่ำงประเทศจะท�ำให้บรษิทั 
มคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศอำเซียน ซึ่งเป็น
ตลำดที่มศีกัยภำพ และมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 (4) ควำมช�ำนำญด้ำนภูมิศำสตร์

 บรษิทัฯ มคีวำมช�ำนำญด้ำนภูมศิำสตร์ โดยมคีวำม
เชี่ยวชำญในเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล ไทย-สหรฐั 
อเมรกิำ มำกว่ำ 20 ปี สำมำรถรบัและส่งมอบสนิค้ำได้ทกุรฐั
ของประเทศสหรฐัอเมรกิำในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to 
Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเตม็ตู้ (FCL) และแบบไม่เตม็ตู้ 
(LCL) ด้วยรัฐบำลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมำยเข้ำมำควบคุม
ธรุกจิรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำ คอื จะต้องมกีำรวำงทณัฑ์บน 
(Bonded) กับทำง FMC Regulation (Federal Maritime 
Commission) เป็นเงนิ 150,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ เพื่อเป็น 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคที่อำจจะได้รับควำมเสียหำยจำกกำร 
ขนส่ง ซึ่งต่ำงจำกตลำดอื่นที่ไม่มีกฎหมำยดังกล่ำวรองรับ 
โดยบริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำร ดังกล่ำวกับทำง FMC แล้ว 
ดงันั้น จงึเป็นกำรลดคู่แข่งให้น้อยลง ถอืเป็นข้อได้เปรยีบ
ของบรษิทั นอกจำกนี้ กำรใช้บรกิำรกบัสำยกำรเดนิเรอืที่วิ่ง
อยูใ่นเส้นทำง ไทย-สหรฐัอเมรกิำ ไม่ว่ำจะเป็นผูส่้งออกหรอื
บริษัทรับจัดกำรขนส่งสินค้ำจะต้องมีกำรท�ำสัญญำบริกำร 
(Services Contract) กบัสำยกำรเดนิเรอืจงึจะสำมำรถใช้บรกิำร
ได้ โดยปัจจบุนับรษิทัมสีญัญำบรกิำรกบัสำยกำรเดนิเรอืที่
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วิ่งอยูใ่นเส้นทำงไทย-สหรฐัอเมรกิำประมำณ 7 บรษิทั และมี
ตวัแทนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ เพื่อท�ำหน้ำที่ประสำนงำน
จดักำร ด้ำนพธิกีำรศลุกำกรเมื่อสนิค้ำไปถงึท่ำเรอื ตลอดจน 
จัดส่งสินค้ำให้กับผู้รับปลำยทำง ซึ่งตัวแทนต่ำงประเทศ 
ดังกล่ำวเป็นตัวแทนที่ท�ำงำนร่วมกันมำนำนกว่ำ 20 ปี 
นอกจำกนี้ บรษิทัย่อยมปีระสบกำรณ์และควำมช�ำนำญใน
กำรให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้และประเทศจนี 

 (5) ควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม

ช�ำนำญ 

 เนื่องจำกธุรกิจรับจัดกำรขนส่งสินค้ำเป็นธุรกิจให้
บริกำร บุคลำกรนับว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะต้องเป็นผู้มี
ควำมรู้มปีระสบกำรณ์และควำมช�ำนำญ ท�ำงำนด้วยควำม
ถูกต้อง แม่นย�ำ มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร และมี
จติใจรกักำรบรกิำร (Service Mind) ซึ่งจะท�ำให้ลกูค้ำที่มำใช้
บรกิำรเกดิควำมมั่นใจและเกดิควำมพงึพอใจต่อกำรให้บรกิำร 
โดยบริษัทมีกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกรและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตรงตำมควำม
ต้องกำรของ บริษัทฯ และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
บุคลำกร โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งบริษัทฯ มีกำรจัดท�ำแผนกำรอบรมพนักงำนประจ�ำปี 
โดยพนกังำนแต่ละคนต้องได้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 5 หลกัสตูร 
ต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
สำมำรถ และทกัษะให้แก่พนกังำนในกำรปฏบิตังิำน จดัให้มี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อก�ำหนดและพิจำรณำผล
ตอบแทนที่เหมำะสม เพื่อจูงใจให้บุคลำกรเกิดขวัญและ
ก�ำลงัใจในกำรท�ำงำน โดยพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทั 
ย่อยมอีำยกุำรท�ำงำนเฉลี่ยประมำณ 5 ปี นอกจำกนี้ กำรให้
บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศต้องอำศัย
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบต่ำงๆที่บังคับใช้ในกำรส่ง
ออกหรือน�ำเข้ำ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียม
บคุลำกรที่มคีวำมรู้ควำมช�ำนำญเพื่อให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ โดยมี

พนกังำนที่ได้รบัใบอนญุำตเป็นผูช้�ำนำญกำรศลุกำกรประจ�ำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 5 คน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่
พนกังำนในส่วนงำนต่ำงๆได้

 (6) กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ 
 ธรุกจิของบรษิทัฯ เตบิโตมำจำกกำรให้บรกิำรรบัจดักำร 

ขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเลเป็นหลกั โดยมคีวำม 
ช�ำนำญในเส้นทำงไทย-สหรฐัอเมรกิำมำกว่ำ 20 ปี จงึท�ำให้
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสำยกำรเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทำง 
ดงักล่ำว ต่อมำบรษิทัมกีำรขยำยเส้นทำงกำรบรกิำรในเส้นทำง
อื่นมำกขึ้น จงึท�ำให้มคีวำมสมัพนัธ์อนัดกีบัสำยกำรเดนิเรอื
เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจบุนับรษิทัฯ มกีำรจดัหำระวำงเรอืจำกสำย
กำรเดินเรือรวมกว่ำ 15 รำย และธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่ง
เตบิโตมำจำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำง
อำกำศเป็นหลกั จงึท�ำให้มคีวำมสมัพนัธ์อนัดกีบัสำยกำรบนิ 
กว่ำ 10 รำย นอกจำกนี้ ตัวแทนต่ำงประเทศ (Oversea 
Agent) ถอืเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิหรอืคูค้่ำที่ส�ำคญั ท�ำหน้ำที่
เป็นตวัแทนของบรษิทัและบรษิทัย่อย ในกำรตดิต่อประสำน
งำนเพื่อให้บริกำรจัดกำรกำรขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทน
แต่ละรำยดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่ำงๆ 
ครอบคลมุกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก นอกจำกนี้ บรษิทัและ
บรษิทัย่อยยงัเข้ำร่วมเป็นภำคสีมำชกิ ต่ำงๆ ทั้งในและต่ำง
ประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภำยใต้ WCA Family 
Network.

 (7) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุน

 ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกำรใน
ธุรกิจจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศมำอย่ำงยำวนำน 
โดยธรุกจิมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้มปีรมิำณกำรขนส่ง
อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกีำรวำงแผน 
และจองระวำงเรอื/เครื่องบนิในปรมิำณมำก ส่งผลให้บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยสำมำรถเจรจำต่อรองรำคำกบัสำยกำรเดนิเรอื/ 
สำยกำรบิน เพื่อบริหำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่งเป็นต้นทุนหลัก 
โดยกำรบรหิำรต้นทนุดงักล่ำวเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
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ให้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย ในกำรน�ำเสนอรำคำแก่ลูกค้ำ 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทนุในกำรขนส่งสนิค้ำให้กบัลูกค้ำด้วย

 (8) รักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน

 ลูกค้ำปัจจุบันเป็นฐำนลูกค้ำที่สร้ำงรำยได้หลักให้
กบับรษิทั ดงันั้น บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึให้ควำมส�ำคญั
กบักำรรกัษำฐำนลกูค้ำดงักล่ำวให้มำกที่สดุ ซึ่งจะเน้นกำร
สร้ำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับฐำนลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำว 
โดยพนกังำนจะตดิต่อกบัลูกค้ำปัจจบุนัอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้ง
กำรเข้ำเยี่ยมเยยีนด้วยตวัเอง หรอื ตดิต่อผ่ำนทำงโทรศพัท์ 
เพื่อสอบถำมถงึควำมต้องกำรใช้บรกิำรและเสนอกำรบรกิำร
ได้ทนักบัควำมต้องกำร เนื่องจำกลกูค้ำส่วนใหญ่เป็นผูน้�ำเข้ำ- 
ส่งออก ซึ่งมคีวำมต้องกำรใช้บรกิำรอยูอ่ย่ำงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ 
โดยจะพยำยำมให้กลุ่มลูกค้ำปัจจุบันเพิ่มปริมำณ กำรใช้
บรกิำรมำกยิ่งขึ้นให้ครอบคลมุทกุด้ำน ทั้งนี้ กลยทุธ์ในกำร
รักษำฐำนลูกค้ำกลุ่มนี้ยังประกอบด้วย กำรรักษำคุณภำพ
กำรบรกิำร ควำมสะดวกในกำรตดิต่อสื่อสำรกำรส่งมอบสนิค้ำ
ให้ตรงเวลำที่ก�ำหนด ซึ่งบริษัทมีกำรจัดท�ำแบบสอบถำม
ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ เพื่อน�ำมำปรบัปรงุกำรให้บรกิำร
ให้มคีณุภำพมำกยิ่งขึ้น

ประเภทการบริการ	 ประเภทสินค้าหลัก	 ประเทศนำาเข้า-ส่งออกหลัก

บรกิำร Sea Freight เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ส�ำนกังำน/ สหรฐัอเมรกิำ, ญี่ปุ่น, จนี, และประเทศ
  คอมพวิเตอร์, ชิ้นส่วนยำนยนต์,  ในกลุ่มอำเซยีน
  อำหำรกระป๋อง,เหลก็และวสัดกุ่อสร้ำง 
บรกิำร Air Freight ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนกิส์, ชิ้นส่วนยำนยนต์ จนี, ฮ่องกง, สงิคโปร์

ทำงอำกำศ รวมทั้งกำรให้บรกิำรพธิกีำรศลุกำกรและกำรขนส่ง 
หรอืแม้กระทั่งกำรขยำยขอบเขตเมอืงท่ำ (Port) นอกจำกนี้
ยงัขยำยไปยงัธรุกจิที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กำรให้บรกิำรคลงัสนิค้ำ 
โดยบรษิทัฯ มองว่ำเป็นโอกำสทำงธรุกจิและเป็นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กบักำรบรกิำร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัขยำย
สำขำไปยงัต่ำงประเทศ เมื่อมโีอกำสทำงธรุกจิที่เหมำะสม 
ตลอดจนขยำยฐำนลูกค้ำไปยังตลำดใหม่ๆเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละอุตสำหกรรมที่มีควำม
แตกต่ำง โดยมกีำรจดัท�ำเวบ็ไซต์(Website) ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ได้แก่ www.wice.co.th เพื่อให้บรกิำรของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเป็นที่รูจ้กัแก่คนทั่วไป และให้ลกูค้ำสำมำรถ
เข้ำถงึได้สะดวกขึ้น 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็น กลุม่

ลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ โดยพิจำรณำถึงปริมำณ
กำรใช้บรกิำรและทนุจดทะเบยีน รวมถงึควำมสำมำรถใน
กำรท�ำก�ำไร ลูกค้ำของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะกระจำยอยู่
ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งสนิค้ำหลกัที่บรษิทัและบรษิทัย่อย 
ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้แก่ สินค้ำ

 (9) กำรขยำยกำรให้บริกำร

 บรษิทัฯ มแีผนเพิ่มกำรให้บรกิำรในลกัษณะกำรต่อ 
ยอดกำรให้บริกำรกับลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง เช่น กำรให้
บรกิำรทั้งด้ำนน�ำเข้ำและส่งออก หรือทำงเรือควบคู่ไปกับ

อเิลก็ทรอนกิส์ สนิค้ำประเภทชิ้นส่วนยำนยนต์ ซึ่งสำมำรถ
แบ่งตำมประเภทกำรใช้บรกิำรของลูกค้ำได้ดงันี้

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถให้บรกิำรรบั
จดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศให้แก่กลุม่ลกูค้ำในอตุสำหกรรม
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อื่นๆ เช่น เคมภีณัฑ์ เสื้อผ้ำ พลำสตกิ เป็นต้น โดยสำมำรถ
แบ่งกลุ่มลูกค้ำหลกัๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ดงันี้ 

  (1) กลุ่มผู้ประกอบกำรเพื่อกำรน�ำเข้ำและส่งออก 
(Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย โดยปี 2561 มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 87% ของ
รำยได้จำกกำรบรกิำร 

  (2) กลุม่ผู้ให้บรกิำรรบัจดัขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ 
(Co-Loader) เป็นกลุม่ลกูค้ำที่ประกอบธรุกจิประเภทเดยีวกบั
บรษิทัฯ คอื ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ
ทำงทะเล ซึ่งไม่มสีญัญำบรกิำร (Service Contract) กบัสำยเรอื 
หรอืเป็นบรษิทัฯ ที่มปีรมิำณสนิค้ำไม่มำกพอที่จะใช้บรกิำร
แบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์ ดงันั้น จงึจ�ำเป็นต้องใช้บรกิำรของ 
บรษิทัฯ ทั้งแบบเตม็ตู้และแบบไม่เตม็ตู้ทั้งนี้ ลูกค้ำกลุ่มนี้
ถอืเป็นพนัธมติรทำงกำรค้ำกบับรษิทัฯ โดยปี 2561 มสีดัส่วน
คดิเป็นร้อยละ 13% ของรำยได้จำกกำรบรกิำร

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นผู้ให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำใน 
ประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลำกและหำงพ่วง โดยกำรให้บรกิำร

ดงักล่ำวเป็นกำรสนบัสนนุกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำง
ประเทศเท่ำนั้น ดงันั้น ลูกค้ำของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
จะเป็นลูกค้ำต่อเนื่อง ซึ่งใช้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยจะให้บริกำรจัดหำรถบรรทุกที่เหมำะสมกับ
สินค้ำเพื่อไปรับสินค้ำที่โรงงำนของลูกค้ำมำที่ท่ำเรือเพื่อ
ด�ำเนนิกำรส่งออก หรอืรบัสนิค้ำจำกท่ำเรอืไปส่งมอบที่โรงงำน
ของลูกค้ำในกรณนี�ำเข้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำให้กบั
บริกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกต่อลูกค้ำ ซึ่งท�ำให้บริษัท
และบรษิทัย่อยสำมำรถให้บรกิำรลกูค้ำได้ครบวงจรมำกยิ่งขึ้น 
โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนรำยได้จำกกำรบรกิำรแบบครบวงจร 
ดงันี้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลีกูค้ำกระจำยอยูใ่นอตุสำหกรรม 
ต่ำงๆ ไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยลูกค้ำ 10 
อนัดบัแรกในปี 2561 มสีดัส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 41% 
ของรำยได้จำกกำรบริกำร โดยไม่มีลูกค้ำรำยใดมีสัดส่วน
รำยได้เกนิร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรบรกิำร 

 กลุ่มลูกค้า	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บรกิำรครบวงจร 481.30 71.81 503.93 73.94 814.08 79.62 1,097.12 78.57 1,514.38 77.28
 
กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บรกิำรอื่นๆ    
 
1. กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บรกิำร 146.62 21.88 153.60 22.53 154.55 15.12 209.40 14.97 288.85 14.74
 Freight อย่ำงเดยีว
2. กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บรกิำร  42.28 6.31 24.00 3.53 53.85 5.26 89.85 6.46 156.38 7.98
 เฉพำะ Warehouse,  
 Custom & Transport
รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 670.20 100 681.53 100 1,022.48 100 1,396.37 100 1,959.6 100

หมายเหต ุ: *กลุม่ลกูค้าที่ใช้บรกิารครบวงจร คอื ลกูค้าที่ใช้บรกิาร Freight และบรกิารอื่นๆ เช่น การให้บรกิาร แบบ Door-To-Door /Door-To-Port/  

 Port-To-Door)

 **กลุ่มลูกค้าที่ใช้บรกิารอื่นๆ คอืลูกค้าที่ใช้บรกิารเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Freight, Warehouse, Custom &Transport
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นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยเสนอรำคำที่เหมำะสม 

แก่ลกูค้ำ ซึ่งพจิำรณำจำกรปูแบบกำรให้บรกิำรและเงื่อนไข 
ของกำรบรกิำรโดยกระบวนกำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งทั้งใน
และระหว่ำงประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำแต่ละรำย ทั้งนี้ ปัจจยัส�ำคญัที่น�ำมำพจิำรณำใน
กำรคดิค่ำบรกิำร ได้แก่ รปูแบบกำรขนส่งเส้นทำงกำรขนส่ง 
ระยะเวลำในกำรขนส่ง ปรมิำณสนิค้ำ ประเภทสนิค้ำ เป็นต้น 
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคิดค่ำบริกำรตำมประเภท/
ลกัษณะกำรให้บรกิำร ดงันี้

		 ชนิดของการให้บริการ	 การคิดค่าบริการ

SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL : คดิตำมจ�ำนวนตู้สนิค้ำ และขนำดของตู้สนิค้ำ และเส้นทำง
  LCL : คดิตำมปรมิำตร (ลูกบำศ์กเมตร)หรอื คดิตำมน�้ำหนกั (ตนั) 

   แล้วแต่ว่ำจ�ำนวนใดมำกกว่ำ
AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT) คดิตำมน�้ำหนกั (กโิลกรมั) หรอื คดิตำมปรมิำตร (ลูกบำศ์กเมตร)  

   แล้วแต่ว่ำจ�ำนวนใดมำกกว่ำ
CUSTOMS  คดิตำมจ�ำนวนใบขนสนิค้ำ และจ�ำนวนตู้ และประเภทของสนิค้ำ
TRANSPORT  คดิตำมชนดิของรถ และระยะทำง
WAREHOUSE  คดิตำมพื้นที่กำรใช้งำน และค่ำจดักำร (Handling) และระยะเวลำ

โดยมนีโยบำยกำรก�ำหนดรำคำดงันี้
 1. ก�ำหนดรำคำตำมงบประมำณของลูกค้ำ โดยน�ำ 

  เสนอบรกิำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัที่ลูกค้ำต้องกำร 
  ภำยใต้งบประมำณที่ลูกค้ำก�ำหนด

 2. ก�ำหนดรำคำตำมรำคำต้นทุนบริกำรบวกอัตรำ 
  ก�ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม และเป็นไปตำมภำวะของ 
  อปุสงค์และอปุทำนในตลำด โดยจะก�ำหนดรำคำ 
  ให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ 

 3. ก�ำหนดรำคำเทยีบกบัคูแ่ข่ง แต่เสนอกำรให้บรกิำร 
  ที่มำกกว่ำ โดยค�ำนงึถงึต้นทนุที่แท้จรงิแลโอกำส 
  ทำงธุรกิจที่จะได้ฐำนลูกค้ำใหม่ๆ เป็นปัจจัยใน 
  กำรตดัสนิใจ

www.wice.co.th กำรเสนอบรกิำรโดยกำรตดิต่อลกูค้ำโดยตรง 
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 80 ของรำยได้จำก
กำรบรกิำร โดยบรษิทัจะมทีมีขำยท�ำหน้ำที่ตดิต่อและเข้ำพบ
ลูกค้ำ เพื่อน�ำเสนอบรกิำรที่เหมำะสมให้กบัลูกค้ำ ซึ่งเมื่อ
บรษิทัได้รบัโอกำสในกำรให้บรกิำรแล้ว ลกูค้ำมกัจะใช้บรกิำร
อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขำยซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับ
ผิดชอบหลัก คือ  

  ดูแลลูกค้ำปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนอง 
  ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงควำม 
  สัมพันธ์อันดีและพยำยำมเสนอบริกำรให้ลูกค้ำ 
  ใช้บริกำรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในฐำน 
  ลูกค้ำเก่ำ  

ทั้งนี้ บรษิทัจะพจิำรณำกำรก�ำหนดรำคำจำกภำวะกำร
แข่งขันของตลำดในขณะนั้นและควำมต้องกำรของลูกค้ำ
แต่ละรำยควบคู่กนัไป

กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่ง

เป็น 2 ช่องทำง ดงันี้
 1. กำรตดิต่อลูกค้ำโดยตรง เป็นกำรตดิต่อกบัลูกค้ำ

โดยตรงผ่ำนทำงทีมขำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ
ติดต่อผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ 
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  มุ่งเน้นขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในตลำดเป้ำหมำยที่ 
  ก�ำหนดไว้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
  ในแต่ละอตุสำหกรรมที่มคีวำมแตกต่ำงกนั

 

 2. กำรติดต่อลูกค้ำโดยผ่ำนตัวแทนในต่ำงประเทศ 

(Oversea Agent) คดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 20 
ของรำยได้จำกกำรบรกิำร ซึ่งตวัแทนในต่ำงประเทศท�ำหน้ำที่
เป็นผูต้ดิต่อประสำนงำนในกำรบรกิำรจดักำรขนส่งในประเทศ 
ที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งถอืเป็น
คู่ค้ำทำงธรุกจิ โดยตวัแทนในต่ำงประเทศกจ็ะแนะน�ำ หรอื
มอบหมำยให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้ำของตัวแทน ดังกล่ำว
ในกำรบรกิำรจดักำรขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกนั 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกต่ำงๆ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภำยใต้ 
WCA Family Network ซึ่งถอืเป็นกำรประชำสมัพนัธ์ให้คู่ค้ำ
และลูกค้ำรู้จกับรษิทัอกีช่องทำงหนึ่ง  

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภำวะอุตสำหกรรม

“กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ หมำยถึง กระบวนกำร
ท�ำงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรวำงแผน กำรด�ำเนนิงำน และ
กำรควบคมุกำรท�ำงำนขององค์กร รวมทั้งกำรบรหิำรจดักำร
ข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดกำรเคลื่อน

(หน่วย	:	ล้ำนล้ำนบำท)

	 ปี	 มูลค่าการค้า	 มูลค่าการส่งออก	 มูลค่าการนำาเข้า
 2553 11.97 6.11 5.86
 2554 13.69 6.71 6.98
 2555 14.89 7.08 7.81
 2556 14.57 6.91 7.66
 2557  14.72 7.31 7.41
 2558 14.13 7.23 6.90
 2559 14.45 7.53 6.90
 2560 15.64 8.01 7.63
 2561 16.19 8.09 8.10

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร

ย้ำย กำรจดัเกบ็ กำรรวบรวม กำรกระจำยสนิค้ำ วตัถดุบิ 
ชิ้นส่วนประกอบ และกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำม 
พงึพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคญั” (ที่มำ: นยิำมของ Council 
of Logistics Management)

รำยงำนโลจสิตกิส์ของประเทศไทยประจ�ำปี 2558 รำยงำน
ว่ำต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศไทยในปี 2557 มมีูลค่ำรวม 
1.91 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จำกปี 2557 หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 14.00 ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยมสีดัส่วนลดลงจำกร้อยละ 14.20 ในปี 2557 
โครงสร้ำงต้นทนุโลจสิตกิส์ ประกอบด้วย ต้นทนุค่ำขนส่ง
สินค้ำ ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง และต้นทุนกำร
บรหิำรจดักำรด้ำนโลจสิตกิส์ โดยต้นทนุค่ำขนส่งสนิค้ำเป็น
องค์ประกอบหลกัของต้นทนุโลจสิตกิส์รวมของไทย คดิเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 53.50 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม 
รองลงมำ คอื ต้นทนุกำรเกบ็รกัษำสนิค้ำคงคลงั และต้นทนุ
กำรบรหิำรจดักำร คดิเป็นร้อยละ 37.40 และร้อยละ 9.10 
ของต้นทนุโลจสิตกิส์รวม ตำมล�ำดบั โดยองค์ประกอบทั้ง 
3 ส่วนคดิเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 1.3 ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศตำมล�ำดบั ทั้งนี้ ประเทศไทย
มมีลูค่ำกำรค้ำทั้ง มลูค่ำกำรน�ำเข้ำและกำรส่งออก ดงัแสดง
ตำมตำรำงด้ำนล่ำง
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
(Open Economy) คอื เป็นประเทศที่ตดิต่อท�ำกำรซื้อขำยสนิค้ำ
และบริกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
จึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำและผลักดันให้เศรษฐกิจ
ของประเทศขยำยตัว โดยตลำดส่งออกส�ำคัญของไทย 5 
อนัดบัแรกที่มมีูลค่ำกำรส่งออกสูงสดุ สรปุได้ดงันี้

หน่วย : ล้านล้านบาท

ลำาดับ	 ประเทศ
	 มูลค่าการส่งออก  

	 	 	 	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
 1 จนี 0.82 0.86 0.80 0.83 0.96 0.97
 2 สหรฐัอเมรกิำ 0.69 0.77 0.81 0.86 0.90 0.89
 3 ญี่ปุ่น 0.67 0.70 0.68 0.72 0.75 0.79
 4 เวยีดนำม 0.22 0.25 0.30 0.33 0.39 0.41
 5 ฮ่องกง 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.40

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร

จำกข้อมูลในตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำในปี 2561 
ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกไปประเทศจีนมำกที่สุด 
แซงหน้ำประเทศสหรฐัอเมรกิำที่เป็นล�ำดบั 1 ในปี 2558 และ 
2559 ล�ำดับถัดมำคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนำม 
ตำมล�ำดบั

หน่วย : ล้านล้านบาท

ลำาดับ	 ประเทศ
	 มูลค่าการส่งออก  

	 	 	 	 2556	 2557	 2558	 2559	 2560	 2561
 1 จนี 1.16 1.25 1.40 1.49 1.51 1.62
 2 ญี่ปุ่น 1.26 1.16 1.06 1.09 1.10 1.14
 3 สหรฐัอเมรกิำ 0.45 0.47 0.47 0.47 0.51 0.49
 4 มำเลเซยี 0.41 0.41 0.41 0.39 0.40 0.43
 5 สหรฐัอำหรบั - - 0.21 0.25 0.25 0.34
  เอมเิรตส์

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร

โครงสร้ำงสินค้ำส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้ำ
อตุสำหกรรม สนิค้ำเกษตรกรรม สนิค้ำอตุสำหกรรมเกษตร 
และสนิค้ำแร่และเชื้อเพลงิ โดยสนิค้ำส่งออกในปี 2561 ที่มี
มลูค่ำสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ 2) เครื่องคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
3) อญัมณแีละเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยำง 5) เม็ด
พลำสตกิ 

ทั้งนี้ ตลำดน�ำเข้ำส�ำคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ประกอบ
ด้วย ประเทศจนี ประเทศญี่ปุน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประเทศ
มำเลเซยี และประเทศไต้หวนั โดยมมีูลค่ำกำรน�ำเข้ำ ตำม
ล�ำดบั ดงันี้
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โครงสร้ำงสนิค้ำน�ำเข้ำของไทย ประกอบด้วย สนิค้ำ
วตัถดุบิและกึ่งส�ำเรจ็รูป สนิค้ำทนุ สนิค้ำเชื้อเพลงิ สนิค้ำ
อปุโภคบรโิภค และสนิค้ำยำนพำหนะและอปุกรณ์กำรขนส่ง 
โดยสินค้ำน�ำเข้ำในปี 2561 ที่มีมูลค่ำสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) น�้ำมันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
3) เครื่องจกัรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 4) เคมภีณัฑ์ 5) เครื่อง
เพชรพลอย อญัมณ ีเงนิแท่ง และทองค�ำ

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

ส�ำหรบัปี 2561 นี้คำดว่ำ สถำนกำรณ์โลจสิตกิส์ของไทย
จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตัวเร่ง
ขึ้นเลก็น้อยจำกกำรลงทนุภำครฐัและกำรส่งออกมแีนวโน้ม
ขยำยตวัต่อเนื่อง

กำรลงทนุภำครฐัปี 2561 ที่มแีนวโน้มปรบัตวัเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง และกำรเบกิจ่ำยงบประมำณที่ภำครฐับำลเร่งอนมุตัิ
โครงกำรในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2560 ประกอบกบัภำคกำร
ส่งออกของไทยในปีหน้ำที่ยังคงขยำยตัวแม้จะเป็นกำร
ขยำยตวัอย่ำงชะลอลง แต่กย็งัมบีทบำทหนนุเศรษฐกจิให้
เศรษฐกจิยงัคงโตต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ภำคโลจสิตกิส์ไทย 
ขยำยตวัไปในทศิทำงเดยีวกนั

ธรุกจิโลจสิตกิส์ ในปี 2561 น่ำจะเตบิโดได้เป็นอย่ำงดี
ท่ำมกลำงกำรแข่งขนัอย่ำงเข้มขนของผู้ประกอบกำร

 
ธุรกิจโลจิสติกส์

	 2560	 2561
	 	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 อัตราขยายตัว	(%)		 มูลค่า	(ล้านบาท)	 อัตราขยายตัว	(%)
 

ธรุกจิขนส่งทำงบก 137,700.00 6.20 145,100 - 147,300 5.30 - 7.00
ธรุกจิคลงัสนิค้ำ 71,700.00 6.20 75,500 - 76,700 5.30 - 7.00
ธรุกจิรบัจดัส่งสนิค้ำระหว่ำง 57,700.00 1.60 58,000 - 58900 0.50 - 2.10
ประเทศ (Freight Forwarder)
ธรุกจิไปรษณยีภณัฑ์ 28,100.00 8.70 30,800 - 31,300 9.60 - 11.30
และรบัส่งสนิค้ำ

หมายเหต:ุ มูลค่าธรุกจิโลจสิตกิส์ค�านวณภายใต้กรอบแนวความคดิรายได้ประชาชาตขิองประเทศไทย

ที่มา: ศูนย์วจิยักสกิรไทย

โดยมกีำรประเมนิมูลค่ำไว้ดงันี้

แนวโน้มกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้บริกำรด้ำน 
โลจสิตกิส์น่ำจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรจดักำร
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ และเพื่อให้สอดรับกับ
กระแสปรบัเปลี่ยนสู่สงัคมเศรษฐกจิแบบดจิทิลั ดงันั้นใน 
ปีหน้ำจะได้เห็นภำพกำรแข่งขันของผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์
อย่ำงเข้มข้น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู ้ให้บริกำรจัดกำรขนส่ง

ระหว่ำงประเทศ

FIATA หรือ “International Federation of Freight 
Forwarders Associations” จดัตั้งขึ้นในกรงุเวยีนนำ ประเทศ
ออสเตรีย เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2469 เป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหำผลก�ำไร (Non-Governmental Organization: NGO) 
เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทรับจัดกำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งได้รบักำรสนบั 
สนนุจำกองค์สหประชำชำตแิละรฐับำลของประเทศสมำชกิ
เป็นอย่ำงด ี ปัจจบุนัเป็นตวัแทนของกลุ่มธรุกจิบรษิทัขนส่ง
และโลจสิตกิส์กว่ำ 40,000 บรษิทัทั่วโลก จดุประสงค์หลกั
ขององค์กรคอื กำรรวบรวมกจิกำรในอตุสำหกรรมกำรขนส่ง
ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดยีว และเป็นตวัแทนในกำรส่งเสรมิและ
ปกป้องผลประโยชน์ของอตุสำหกรรมขนส่ง โดยมสี่วนร่วม
ในกำรเป็นผูใ้ห้ค�ำแนะน�ำและเป็นผูเ้ชี่ยวชำญในกำรประชมุ
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ของหน่วยงำนสำกลต่ำง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกบักำรขนส่ง รวมถงึ
กำรพัฒนำคุณภำพของกำรบริกำรกำรขนส่งของบริษัทใน
ธรุกจิขนส่งโดยกำรพฒันำ และส่งเสรมิเอกสำรเกี่ยวกบักำร
ขนส่งและมำตรฐำนกำรขนส่งให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก 
ซึ่งสมำชกิจะต้องสนบัสนนุ จดุประสงค์ของ FIATA และอยู่
ภำยใต้กฎระเบยีบต่ำงๆ 

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นสมำชิกของสมำคม
ผูร้บัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศของไทย หรอื TIFFA 
(Thai International Freight Forwarders Association) ซึ่ง TIFFA 
เป็นสมำชกิของ FIATA ด้วย สมำชกิของ TIFFA ต้องปฏบิตัิ
ตำมข้อก�ำหนดส�ำหรบัจรรยำบรรณวชิำชพีเพื่อรกัษำชื่อเสยีง
ที่ดขีองวชิำชพีผู้รบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศโดยมี
หลกักำรดงันี้

 1. ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมืออำชีพปกป้องผลประโยชน์ 
  ของผู้ใช้บรกิำร

 2. แข่งขันอยู่บนรำกฐำนควำมยุติธรรมและเคำรพ 
  ในสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้อื่น

 3. ไม่เปิดเผยควำมลบัทำงธรุกจิของตนเอง ของคูแ่ข่ง
  หรอืของผู้ใช้บรกิำร 
 4. เคำรพต่อกฎหมำย กฎระเบียบของสมำคมของ 

  ประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ตดิต่อด้วย
 5. เคำรพต่อหลกัสำกลของกำรด�ำเนนิธรุกจิรบัจดักำร
  ขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ
 นอกจำกนี้ บริษัทมีควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

ต่อควำมสูญหำย ควำมเสียหำยของผู้ประกอบกำรขนส่ง 
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ภำยใต้สัญญำประกันภัยที่ก�ำหนด
ควำมคุ้มครองให้มีกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมหลัก
เกณฑ์ควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบตำมพระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 
พ.ศ. 2548 และสำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้กบัผูใ้ช้บรกิำรว่ำ
จะได้รับกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหำกเกิดควำมเสียหำย
จำกกำรขนส่งได้

ภำวะกำรแข่งขัน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำต ิ ได้แบ่งโครงสร้ำงของบรกิำรโลจสิตกิส์ไทยไว้เป็น 
5 ประเภท ได้แก่ กำรขนส่งสนิค้ำ กำรจดัเกบ็สนิค้ำ บรกิำร 

ด้ำนพธิกีำรต่ำงๆ บรกิำรงำนโลจสิตกิส์ที่เกี่ยวข้องกบักำรให้
บรกิำรเสรมิ และบรกิำรพสัดแุละไปรษณยีภณัฑ์ ปัจจบุนั 
พบว่ำผูป้ระกอบกำรธรุกจิโลจสิตกิส์ในประเทศไทยม ี5 กลุม่
หลกั ได้แก่ ผูป้ระกอบกำรขนส่งทำงบก ขนส่งทำงน�้ำ ขนส่ง
ทำงอำกำศ ตวัแทนออกของและตวัแทนขนส่ง และคลงัสนิค้ำ 
รวมกว่ำ 10,000 บรษิทั และกว่ำร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบกำร
ขนำดย่อมและขนำดกลำงหรอื SMEs (ที่มำ: www.thai-aec.com)

จำกสถติฐิำนข้อมลูของ BOL (Business on Line) จ�ำนวน
นติบิคุคลจดทะเบยีนใหม่ในประเทศประเภทธรุกจิกำรขนส่ง
และสถำนที่เกบ็สนิค้ำในปี 2555 – ปี 2557 มจี�ำนวนเท่ำกบั 
2,582 รำย 2,596 รำยและ 2,405 รำยตำม ล�ำดบั ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึกำรเตบิโตของธรุกจิในแต่ละปีคูแ่ข่งรำยใหม่สำมำรถ
เข้ำมำแข่งขนัในอตุสำหกรรมได้ง่ำย เนื่องจำกสำมำรถเริ่มต้น
ธรุกจิได้ตั้งแต่ขนำดเลก็ด้วยเงนิลงทนุไม่สงูมำก อำศยัควำม
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำและสำยกำรเดินเรือ/สำยกำรบิน 
โดยผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็น
บรษิทัข้ำมชำต ิหรอืผู้ประกอบกำรไทยรำยใหญ่ๆ เท่ำนั้น 

ผู้บริหำรของบริษัทประมำณกำรมูลค่ำธุรกิจรับจัดกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศจำกรำยได้ของผู้ประกอบกำร
ที่เป็นสมำชกิ TIFFA ซึ่งมมีูลค่ำรวมประมำณ 100,000 ล้ำน
บำท ถงึแม้ว่ำตลำดโลจสิตกิส์จะมขีนำดใหญ่แต่มกีำรแข่งขนั
กนัสงู เนื่องจำกผูป้ระกอบในธรุกจิโลจสิตกิส์แต่ละกลุม่จะมี
ควำมช�ำนำญเฉพำะ กำรแข่งขนักนัในธรุกจิจะเน้น ที่ควำม
ช�ำนำญในเส้นทำงและประเภทของสนิค้ำ ควำมเรว็ใกำรขนส่ง 
ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ รวมถึงเครือข่ำย
ที่มีคุณภำพและควำมยืดหยุ่นของกำรให้บริกำรในรำคำ  
ที่เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งกลุ่ม 
ผู้ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ำมชำติกับบริษัท 
ร่วมทนุ (Joint Venture) และกลุม่ผูป้ระกอบกำรท้องถิ่น (Local 
Company) โดยผู้ประกอบกำรกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครอง 
ตลำดเนื่องจำกมีข้อได้เปรียบทำงด้ำนขนำดและเครือข่ำย 
แต่กลุม่ผูป้ระกอบกำรท้องถิ่นมคีวำมยดืหยุน่ของกำรให้บรกิำร 
มำกกว่ำ ซึ่งบรษิทัจดัได้ว่ำเป็นหนึ่งในผูน้�ำด้ำนให้บรกิำรรบั
จัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในกลุ่มผู้ประกอบกำร
ท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบกำรที่ถือเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญ
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โดยตรงของบรษิทัและบรษิทัย่อย ได้แก่ ผูป้ระกอบกำรต่ำง
ประเทศจ�ำนวนประมำณ 5-6 รำย ซึ่งมขีนำดธรุกจิใหญ่กว่ำ
บริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมองว่ำควำม
สำมำรถในกำรยดืหยุน่ของกำรให้บรกิำรของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยที่มำกกว่ำ รวมถงึกำรให้บรกิำรที่ครอบคลมุครบวงจร 
ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กบับรษิทัคู่แข่งดงักล่ำวได้

ทั้งนี้ กำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำง
ทะเล (Sea Freight) ผู้น�ำเข้ำ-ส่งออกสำมำรถเลอืกใช้บรกิำร
จำกสำยกำรเดนิเรอืโดยตรง หรอืเลอืกใช้บรกิำรตวัแทนรบั
จดักำรขนส่ง อย่ำงไรกต็ำม สำยกำรเดนิเรอืส่วนใหญ่จะให้
บริกำรประเภทท่ำเรือสู่ท่ำเรือ (Port-to-Port) ด้วยปริมำณ
กำรขนส่งเยอะ ในขณะที่ตวัแทนรบัจดักำรขนส่งสำมำรถเสนอ
กำรให้บรกิำรที่ยดืหยุน่ได้มำกกว่ำ ซึ่งผูน้�ำเข้ำ-ส่งออก มแีนว
โน้มที่จะเลอืกใช้ตวัแทนรบัจดักำรขนส่งเพิ่มขึ้น ส�ำหรบักำร
ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำง ประเทศทำงอำกำศ (Air 
Freight) เนื่องจำกผู้ประกอบกำรสำยกำรบนิจะไม่มกีำรให้
บรกิำรตรงกบัลกูค้ำ ดงันั้น ผูน้�ำเข้ำ-ส่งออกจะใช้บรกิำรจำก
ตวัแทนรบัจดักำรขนส่ง 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน
จุดเด่นในกำรแข่งขันส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรขนส่งของ

บรษิทัอยู่ที่ศกัยภำพในกำรให้บรกิำรที่มคีณุภำพครอบคลมุ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ปลอดภัย และตรงเวลำ รวมถึง
ควำมพร้อมของบุคลำกรและยำนพำหนะ ซึ่งด้วยควำมรู้ 
ทกัษะควำมช�ำนำญ และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ท�ำให้บรษิทั 
มคีวำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ในกำรแข่งขนั โดยผูบ้รหิำรเชื่อว่ำ
บรษิทัมจีดุเด่นในกำรแข่งขนั ดงัต่อไปนี้

1. มีประสบกำรณ์ในธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำง 
 ประเทศมำนำน มคีวำมเชี่ยวชำญในธรุกจิ และได้รบั 
 ควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี

2. มกีำรน�ำเสนอบรกิำรที่หลำกหลำยและครบวงจร  
 (One Stop Service) ให้กับลูกค้ำ โดยสำมำรถให้ 
 บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทั้งกำรน�ำเข้ำ 
 และส่งออก โดยกำรขนส่งทั้งทำงทะเล (แบบเตม็ตู้ 
 และแบบไม่เตม็ตู้) และทำงอำกำศ และกำรให้บรกิำร 

 ด้ำนพธิกีำรศลุกำกร เพื่อรองรบัควำมต้องกำรที่หลำก 
 หลำยของลูกค้ำ รวมถงึกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำแบบ 
 ประตูสูป่ระตู (Door to Door) และ แบบ Ex-work ตลอด 
 จนกำรให้ค�ำปรึกษำในกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์
 เพื่อให้สำมำรถประหยดัต้นทนุให้ลูกค้ำ

3. บคุลำกรมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมคีวำมช�ำนำญ 
 ในงำนที่รบัผดิชอบ เช่น มผีู้ช�ำนำญกำรศลุกำกรให้ 
 ค�ำปรกึษำ ด้ำนพธิกีำรศลุกำกรและสทิธปิระโยชน์ใน 
 กำรน�ำเข้ำและส่งออกระหว่ำงประเทศ

4. มีเครือข่ำยที่ดีกับบริษัทสำยกำรเดินเรือ/สำยกำรบิน  
 และตวัแทนในต่ำงประเทศ ซึ่งถอืเป็นพนัธมติรทำง 
 ธรุกจิที่ส�ำคญั รวมทั้งบรษิทัยงัเป็นภำคสีมำชกิของ 

 สมำคมจดักำร ขนส่งระหว่ำงประเทศทั้งในและต่ำง 
 ประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภำยใต้ WCA  
 Family Network

5. กำรเข้ำควบรวมทำงธรุกจิกบั บรษิทั Sun Express  
 Logistics (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสงิคโปร์ โดยเป็น 
 ผู้ด�ำเนินธุรกิจรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ  
 ซึ่งมุ่งเน้นให้บริกำรในกลุ่มสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ให ้
 กบัผู้ผลติรำยใหญ่ระดบัโลก และมคีวำมเชี่ยวชำญ 
 ทำงด้ำนจดักำรขนส่งทำงอำกำศ ท�ำให้บรษิทัเพิ่มขดี 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงกำรขนส่งทำงอำกำศ

6. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยใน 
 กระบวนกำรท�ำงำน เพื่อเพิ่มศกัยภำพและลดควำม 
 ซ�้ำซ้อน ในกำรท�ำงำน

7. มศีกัยภำพในกำรบรหิำรต้นทนุเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ  
 ในกำรแข่งขนั โดยมกีำรจองระวำงตูค้อนเทนเนอร์ใน  
 ปรมิำณมำก เพื่อให้สำมำรถต่อรองรำคำกบัสำยกำร  
 เดนิเรอืและน�ำเสนอลูกค้ำในรำคำที่แข่งขนัได้ ซึ่งจะ 
 ช่วยลดต้นทนุในกำรขนส่งสนิค้ำให้กบัลูกค้ำด้วย

การจัดหาบริการ  
การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ
ธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

ธรุกจิให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งทำงด้ำนโลจสิตกิส์ระหว่ำง
ประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอำศัยควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
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กำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อให้กำรบรกิำรมี
ประสิทธิภำพ ปัจจัยส�ำคัญของกระบวนกำรจัดกำรขนส่ง 
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบด้วย กำรจดัหำระวำงเรอื/ 
เครื่องบนิ ซึ่งถอืเป็นต้นทนุหลกัของกำรให้บรกิำรขนส่งของ 
บรษิทั และกำรประสำนงำนกบัตวัแทนในต่ำงประเทศเพื่อ 
ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้

 (1) กำรจัดหำระวำงเรือ/เครื่องบิน

เนื่องจำกค่ำระวำงเรอื/เครื่องบนิ เป็นต้นทนุหลกัในธรุกจิ
ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ บรษิทัและ
บรษิทัย่อยจงึมกีำรวำงแผนกำรจองระวำงเรอื/เครื่องบนิ เพื่อ
ให้สำมำรถบรหิำรต้นทนุได้อย่ำงดทีี่สดุ กำรจองระวำงเรอื
เส้นทำงไทย-สหรัฐอเมริกำ จะมีกำรจัดท�ำเป็นสัญญำกับ
สำยกำรเดนิเรอื (Service Contract) โดยจะมกีำรต่อสญัญำ
ทกุปี ในสญัญำจะระบขุ้อตกลงเรื่องรำคำค่ำระวำงภำยใต้
ปรมิำณกำรซื้อระวำงขั้นต�่ำ (Minimum Quality Commitment: 
MQC) โดยบริษัทจะมีกำรประเมินปริมำณ งำนจำกข้อมูล
ในอดีตและประเมินแนวโน้มงำนที่คำดว่ำจะได้รับก่อนที่จะ
ลงนำมในสญัญำ เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถขำยระวำงได้
ตำมที่ตกลงในสญัญำ ซึ่งกำรจองระวำงในปรมิำณมำกท�ำให้ 
สำมำรถต่อรองค่ำระวำงและท�ำให้ต้นท ุของบรษิทัแข่งขนัได้ 
ทั้งนี้ รำคำที่ระบุในสัญญำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
สำยกำรเดนิเรอืจะต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ส�ำหรบั
กำรจองระวำงเรอืในเส้นทำงอื่นและกำรจองระวำงเครื่องบนิ
จะไม่มกีำรจดัท�ำเป็นสญัญำ โดยบรษิทัจะน�ำข้อมูลกำรใช้
บรกิำรของลกูค้ำที่ผ่ำนมำ แล้วท�ำกำรจองระวำงเรอืล่วงหน้ำ
กับสำยกำรเดินเรือ ซึ่งเมื่อลูกค้ำติดต่อขอจองระวำงเรือ 
บรษิทัจะสำมำรถยนืยนักำรจองกบัลกูค้ำได้ทนัท ี โดยบรษิทั
จะเป็นผู้คัดเลือกสำยกำรเดินเรือ/สำยกำรบินที่เหมำะสม
ให้กับลูกค้ำ ทั้งนี้ ในบำงกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะ
ประสำนงำนกับตัวแทนในต่ำงประเทศเพื่อให้ช่วยบริษัท
จัดหำระวำงในกรณีที่บริษัทต้องให้บริกำรรับจัดกำรขนส่ง
ในเขตประเทศต่ำงๆ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมี
กำรจัดหำระวำงเรือ/เครื่องบินจำกผู้ประกอบกำรขนส่ง
จ�ำนวน 15 รำย และ 10 รำย ตำมล�ำดบั 
 

 นโยบำยกำรคัดเลือกสำยกำรเดินเรือ/สำยกำรบิน/  
 Co-Loader

1. มีกำรให้บริกำรในเส้นทำงที่ลูกค้ำต้องกำรและม ี
 ตำรำงกำรเดนิทำงที่ตรงกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ

2. เป็นผู้ให้บรกิำรที่มคีวำมน่ำเชื่อถอื 
3. เป็นผู้ให้บรกิำรทมีตี้นทนุที่แข่งขนัได้
4. เป็นผูใ้ห้บรกิำรที่มรีะบบกำรตดิตำมงำน สำมำรถตรวจ  

 ตดิตำมกำรเดนิทำงของสนิค้ำได้

 (2) ตัวแทนต่ำงประเทศ (Oversea Agent)

ในกรณีที่บริษัทมีกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งในเขต
ต่ำงประเทศ บรษิทัจะประสำนงำนกบัตวัแทนที่เป็นพนัธมติร 
ทำงกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ เพื่อช่วยดูแลกำรให้บรกิำรเป็น
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในกำร
จัดเก็บค่ำบริกำรในกรณีที่ลูกค้ำระบุให้เรียกเก็บค่ำบริกำร
ที่ปลำยทำงในต่ำงประเทศ ดงันั้น กำรคดัเลอืกตวัแทนต่ำง
ประเทศจงึเป็นสิ่งส�ำคญั โดยตวัแทนของบรษิทัในต่ำงประเทศ 
ได้แก่ ผูป้ระกอบกำรในธรุกจิรบัจดักำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ 
ซึ่งมีประสบกำรณ์ควำมช�ำนำญและควำมน่ำเชื่อถือในกำร
ให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่ำวถือเป็นพันธมิตร
และคูค้่ำที่ส�ำคญั เนื่องจำกตวัแทนดงักล่ำวสำมำรถเลอืกให้
บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสำนงำนและให้บริกำรใน
เขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกนั กลุม่บรษิทัมนีโยบำยในกำร
คดัเลอืกตวัแทนต่ำงประเทศดงันี้ 

นโยบำยกำรคดัเลอืกตวัแทนต่ำงประเทศ (Oversea Agent) 
ตวัแทนในต่ำงประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงันี้

 1. กลุ่มบริษัทพันธมิตร (Group Company)ได้แก่  
  กลุ่มเครอืข่ำย Sun Express Group ซึ่งประกอบ 
  ด้วยบริษัทใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย  
  ประเทศสงิคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  
  ประเทศเวยีดนำม และประเทศมำเลเซยี โดยมี 
  เครือข่ำยทั่วโลกกว่ำ 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่ม 
  ตวัแทนต่ำงประเทศที่มคีวำมส�ำคญั  

 2. กลุม่ภำค ี(Conference) ที่บรษิทัเข้ำร่วมเป็นสมำชกิ  
  อำทเิช่น, CGLN ภำยใต้ WCA Family Network  
  เป็นสมำคมที่มสีมำชกิเป็นผู้ประกอบกำรจดักำร 
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  ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในประเทศต่ำงๆ  
  และจะมีกำรประชำสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมำชิก 
  กบัสมำชกิอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รูจ้กั โดยบรษิทัที่จะ  
  เข้ำร่วมเป็นสมำชกิได้ต้องมคีวำมน่ำเชื่อถอื และ 
  ผ่ำนกำรตรวจสอบต่ำงๆ จำกสมำคมแล้ว 

 3. กลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเครอื 
  ข่ำยที่บริษัทท�ำงำนด้วยมำเป็นระยะเวลำนำน 
  กว่ำ 10 ปี โดยมกีำรจดัท�ำข้อตกลงทำงธรุกจิ  
  (Agency Agreement) ระหว่ำงกนั

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจำรณำเลือกกลุ่มที่ 1 และ 
กลุ่มที่ 2 เป็นหลกั เนื่องจำกทั้งสองกลุ่มนี้จะมคีวำมน่ำเชื่อ
ถือและควำมรับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจำรณำจำกควำม
สำมำรถในกำรท�ำงำน ควำมรวดเรว็ในกำรตอบค�ำถำม และ
ตดิตำมงำน และต้นทนุในกำรท�ำงำนที่มปีระสทิธภิำพ 

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งในประเทศ

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัท
ย่อย เป็นกำรให้บรกิำรเพื่อสนบัสนนุธรุกจิรบัจดักำรขนส่ง 
ระหว่ำงประทศ ซึ่งต้องอำศยัควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรท�ำงำน เพื่อให้กำรบรกิำรมี
ประสทิธภิำพและมมีำตรฐำนควำมปลอดภยัสงู ปัจจยัส�ำคญั
ของกระบวนกำรขนส่งที่มคีณุภำพ มดีงันี้ 

 (1) กำรจัดหำและกำรซ่อมบ�ำรงุยำนพำหนะทีใ่ช้ 

ในกระบวนกำรขนส่ง  
ยำนพำหนะที่ส�ำคญัส�ำหรบัใช้ในกำรขนส่ง ประกอบด้วย 

รถหวัลำก และหำงพ่วงบรรทกุ โดยบรษิทัจะสั่งซื้อจำกผู้ผลติ
หรอืตวัแทนจ�ำหน่ำยที่มคีวำมน่ำเชื่อถอื พร้อมทั้งพจิำรณำ 
ถึงคุณภำพของรถขนส่งให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีกำรสั่งซื้อรถจำกผู้ผลิตหรือตัวแทน
จดัจ�ำหน่ำย โดยรถขนส่งทกุคนัได้มกีำรท�ำประกนัภยัชั้น 1 
และประกันภัยสินค้ำที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่ำ
สูงกว่ำควำมเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึ้น 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยได้จดัใหม้กีำรตรวจเชค็สภำพตำม
ระยะกำรใช้งำนของรถหวัลำก และหำงพ่วงบรรทกุ โดยจะ

ท�ำกำรตรวจเช็คตำมตำรำงเวลำที่ได้มีกำรวำงแผนไว้แล้ว 
พร้อมทั้งท�ำกำรซ่อมบ�ำรงุและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อม สภำพ
ตำมระยะกำรใช้งำน เพื่อให้รถสำมำรถใช้งำนได้อย่ำง สมบูรณ์
และมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำสัญญำ
ว่ำจ้ำงกำรให้บรกิำรซ่อมบ�ำรงุรถบรรทกุฮโีน่ กบับรษิทั ฮโีน่
มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั เพื่อกำรซ่อมแซมและ
บ�ำรงุรกัษำ

 
 (2) กำรจัดหำและกำรฝึกอบรมพนักงำนขับรถ

พนักงำนขับรถถือเป็นบุคลำกรที่มีส่วนส�ำคัญส�ำหรับ
งำนบริกำรขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย
จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรคัดสรรพนักงำนขับรถที่มีคุณภำพ
มำร่วมงำน โดยมเีกณฑ์กำรคดัเลอืกหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 

 • พนักงำนขับรถต้องมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถ 
  บรรทกุอย่ำงน้อย 2 ปี 

 • ต้องมีใบอนุญำตขับรถส�ำหรับกำรขับขี่รถขนส่ง 
  ประเภท 3 และ 4 ส�ำหรบัขบัรถประเภทรถหวัลำก 

 • ต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกบรษิทั
เมื่อได้รบักำรบรรจเุป็นพนกังำนขบัรถแล้ว พนกังำนขบั

รถต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมก่อนที่จะปฏบิตังิำนจรงิ

 (3)  กำรจัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจบุนัรถขนส่งของบรษิทัใช้ก๊ำช NGV และน�้ำมนั โดย
บรษิทัและบรษิทัย่อยใช้บรกิำร PTT Fleet Card ของธนำคำร
กสกิรไทย ซึ่งเปรยีบเสมอืนบตัรเครดติส�ำหรบัใช้จ่ำยช�ำระ
ค่ำน�้ำมนัเชื้อเพลงิภำยในวงเงนิที่จ�ำกดัไว้ ซึ่งจะมบีตัรประจ�ำ
รถขนส่งแต่ละคนั โดยในบตัรจะระบทุะเบยีนรถและเมื่อใช้
จ่ำยช�ำระจะต้องระบรุหสัผ่ำน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกีำร
ค�ำนวณอตัรำกำรใช้เชื้อเพลงิเปรยีบเทยีบกบัอตัรำกำรใช้จรงิ 
เพื่อให้สำมำรถควบคมุกำรใช้เชื้อเพลงิในกำรขนส่งได้

 (4)  กำรจัดหำผู้ประกอบกำรรถบรรทุกขนส่ง 

(Outsource)

บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลำก-หำง
พ่วงแก่ลกูค้ำด้วยตวัเอง ยกเว้นในบำงช่วงเวลำที่จ�ำนวนรถ
บรรทกุไม่เพยีงพอที่จะให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ โดยบรษิทัจะตดิต่อ
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กบัผูป้ระกอบกำรรถบรรทกุขนส่ง (Outsource) รำยอื่นให้มำ
รบังำนต่อไปเพื่อให้สำมำรถรองรบัควำมต้อง กำรใช้บรกิำรรถ
บรรทกุขนส่งอย่ำงเพยีงพอ โดยปัจจบุนับรษิทัมผีูป้ระกอบกำร 
ขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมำณ 3 รำย โดยมี
เกณฑ์ในกำรเลอืกผูป้ระกอบกำร คอื เป็นผู้ให้บรกิำรในรปูแบบ

ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า น�าเสนอเส้นทางการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 ทางเลือก เพื่อ

ให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด

กรณี FCL และเครื่องบิน: จะจองระวางเรือ/เครื่องบิน เมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้า
กรณี LCL: จะจองระวางเรือล่วงหน้าและน�าพื้นที่ระวางไปเสนอขายแก่ลูกค้า

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และนัดหมายการส่งมอบสินค้า

กรณีการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าให้บริษัทที่ท่าเรือ 

เพื่อบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

ใบตราส่ง (Bill of Lading: B/L หรือ Airway Bill: AWB)
บริษัทจัดส่ง B/L ที่ได้รับจากสายการเดินเรือ หรือ AWB ที่ได้รับจาก

สายการบิน เพื่อน�าไปรับสินค้า

กรณีการขนส่งทางอากาศ
ลกูค้าจะส่งมอบสินค้าท่ีท่าอากาศยาน

กรณีลูกค้าให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการพิธีการศุลกากรและส่งสินค้าที่ปลายทาง

1. จัดเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า

2. จัดเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing List ให้ตัวแทนใน 

 ต่างประเทศ

3. ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศด�าเนินการพิธีการศุลกากรตลอดจน 

 ตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง

4. ตัวแทนยืนยันการส่งมอบสินค้าให้บริษัททราบพร้อมท�า Settlement

กรณีการขนส่งแบบเต็มตู้
คอนเทนเนอร์

สินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ใน
สถานที่ของลูกค้าแล้วจึงมาส่งมอบให้

บริษัทที่ท่าเรือ

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าปลายทาง
จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้าพร้อมออก Invoice เรียก

เก็บเงินลูกค้า

บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศช่วยติดตาม
สถานะของสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง

บริษัท โดยให้บริกำรขนส่งสนิค้ำเป็นธรุกจิหลกั และต้องมี
ประกนัภยัรถยนต์และประกนัสนิค้ำขั้นต�่ำ 1,500,000 บำท มี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรมีปริมำณรถ และคุณภำพ
ของรถตรงตำมที่บรษิทัต้องกำร

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนให้บริกำร

สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำออก
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ศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้น�าเข้า และน�าเสนอทางเลือกในการให้บริการน�าเข้าสินค้า

ลูกค้าผู้น�าเข้ายืนยันการใช้บริการในการน�าเข้าสินค้า

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน ในการแจ้งยืนยันตารางเรือให้กับผู้ส่งออก

และลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมนัดหมายวันที่ท�าการบรรจุสินค้าขึ้นเรือ / เครื่องบิน (Loading)

ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศท�าการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง หลังจากสินค้าออกจากเมืองท่าต้นทาง

ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้าและแจ้งลูกค้าผู้น�าเข้าล่วงหน้าก่อน

ที่สินค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการน�าเข้า

กรณลูีกค้าผูน้�าเข้าเป็นผูด้�าเนินพธิกีารศุลกากรและรับ

สนิค้า ณ ท่าเรอื / สนามบนิ ท่ีปลายทาง (Port to Port)

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้น�าเข้าในการด�าเนิน

พิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของลูกค้า

ผู้น�าเข้า (Door)

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้า

ผู้น�าเข้าประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า 

(Delivery Order: D/O) จากสายเรือ / สายการบิน 

เพื่อด�าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

นัดหมายกับลูกค้าผู้น�าเข้าเพื่อจัดส่งสินค้า ณ สถานที่

ของลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้น�าเข้า

ประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery 

Order: D/O) ให้กับลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการ

กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ด�าเนินพิธีการศุลกากรและน�าสินค้า

ไปส่งมอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน ต้นทาง (Port to Port)

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ด�าเนิน

พิธีการศุลกากรและรับสินค้า ณ สถานที่ของผู้ส่งออก

ที่ต้นทาง (Ex-Work)

สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำเข้ำ 
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร บริษัทได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ช่วยเพิ่มศกัยภำพและลดควำมซ�้ำซ้อนในกำรท�ำงำน มรีะบบ 

สรปุกำรเข้ำร่วมเป็นภำคสีมำชกิ (Conference) ทั้งในและต่ำงประเทศ

	 ชื่อสมาคม	 ตรา	 บริษัทที่	 วันที่	 วันสิ้นสุด
	 	 สัญลักษณ์	 เป็นสมาชิก	 เป็นสมาชิก	 การเป็นสมาชิก	

สมำคมในประเทศ    
สมำคมผู้รบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ  WICE 6 ก.พ. 45 ไม่มกี�ำหนด 
(Thai International Freight Forwarders 
Association: TIFFA) 

สมำคมตวัแทนขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศไทย   WICE ปี 2547 31 ม.ค. 63
(Thai Airfreight Forwarders 
Association: TAFA) 

สมำคมชปิปิ้งแห่งประเทศไทย   WICE 12 ก.พ. 57 11 ก.พ. 65
(The Customs Broker and 
Transportation Association of 
Thailand: CTAT) 

หอกำรค้ำไทย   WICE 17 ส.ค. 53 ไม่มกี�ำหนด
(The Thai Chamber of Commerce 
Member ship) 

สมำคมต่ำงประเทศ  WICE 26 ต.ค. 48 25 ต.ค. 62
Leading the World in 
Logistics Partnering

หมายเหต:ุ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชกิจะมคี่าสมาชกิรายปี

	  

ตรวจวดัที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลำในกำร
ท�ำงำนในแต่ละส่วนงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยคุณภำพที่
บรษิทัก�ำหนด 
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WCA เป็นเครือข่ำยกิจกำรบริกำรกำรขนส่งที่ใหญ่ มี
สมำชิกกว่ำ 5,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย WCA 
ประกอบด้วย เครือข่ำยจ�ำนวนมำกและควำมช�ำนำญใน
กำรให้บรกิำร 

สทิธปิระโยชน์ของสมำชกิ
 1. รำยชื่อสมำชกิจะเข้ำไปอยู่ใน list เพื่อง่ำยต่อกำร  

  หำและเลอืกใช้งำน
 2. Financial Protection Plan เป็นกำรเสนอครอบคลมุ 

  วงเงนิที่ไม่ได้รบัช�ำระจำกสมำชกิลกูหนี้ ให้สมำชกิ 
  เจ้ำหนี้สูงสดุ 50,000 USD

 3. กำรประชมุเครอืข่ำยประจ�ำปีเพื่อให้ประเทศสมำชกิ 

  มำพบปะและร่วมเจรจำธรุกจิในรปูแบบ Workshop  
  เป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน 
  ควำมร่วมมอืระหว่ำงกนั โดยแต่ละประเทศสำมำร 
  ถนดัหมำยเพื่อพบปะเจรจำกนัในงำนนี้ ท�ำให้ลด 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปเจรจำ ในแต่ละประเทศ

 4. ช่วยจดักำรปัญหำข้อพพิำทระหว่ำงสมำชกิ

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรษิทัไม่มขี้อพพิำทใดๆ เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม และไม่มี
ประวัติกระท�ำควำมผิดตำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมำย
สิ่งแวดล้อมกบัหน่วยงำนภำครฐั ส�ำหรบักำรให้บรกิำรขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุกอำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ
มลภำวะทำงอำกำศอันเกิดจำกควันจำกท่อไอเสียของรถ
ขนส่ง ทั้งนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ตระหนกัถงึผลกระทบ 
ดงักล่ำว จงึได้มกีำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่พนกังำนในกำร ดแูล 
และตรวจสอบสภำพรถอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ของหน่วยรำชกำร

6. สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

- ไม่ม ี- 

7. งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี–
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1.6	ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ประเภทของสินทรัพย์	 ลักษณะกรรมสิทธิ์
	 มูลค่าสุทธิ	 ภาระผูกพัน

	 	 	 หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	(บาท) 
สินทรัพย์ถำวร

1 ที่ดนิ เป็นเจ้ำของ 24,220,000 ไม่มี
  โฉนดเลขที่ 69738 
 เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งำน 
 70 ตำรำงวำ
 ที่ตั้ง ต�ำบลหน่องขำม 
 อ�ำเภอศรรีำชำ 
 จงัหวดัชลบรุ ี 

2 อำคำรและส่วนปรบัปรงุ เป็นเจ้ำของ 22,059,899 ไม่มี
 สถำนที่จอดรถและ เป็นเจ้ำของ 13,086,578 ไม่มี
 วำงตู้สนิค้ำ 
 
3 เครื่องตกแต่งและ เป็นเจ้ำของ 76,833,000 ไม่มี
 เครื่องใช้ส�ำนกังำน   
 
4 ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ 73,395,066 ไม่มี
  เป็นผู้เช่ำ (เช่ำกำรเงนิ) 16,934,298 ไม่มี
  
  รวม 223,528,841

สินทรัพย์ถำวรที่บริษัทใช้ในกำรประกอบธุรกิจมีมูลค่ำสุทธิหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมเท่ำกับ 223,528,841 ล้ำนบำท 
รำยละเอยีดสนิทรพัย์ถำวร ได้ดงันี้

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561
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นอกจำกทรพัย์สนิที่ใช้ในกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว บรษิทัได้เช่ำพื้นที่ส�ำนกังำน โดยมรีำยละเอยีด
สญัญำเช่ำดงันี้ 

1. สัญญำเช่ำที่ดินเพื่อปลูกสร้ำงอำคำร

 โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดนิ 376 หน้ำส�ำรวจ 11348 
 แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร
 เนื้อที่ดนิ 1 งำน 70 2/10 ตำรำงวำ
 

2. สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร **
 -  โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดนิ 5612 หน้ำส�ำรวจ 
  32222
  ต�ำบลสรุศกัดิ์ อ�ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุี
  เนื้อที่ดนิ 42 ตำรำงวำ
 - อำคำรพำณชิย์บนที่ดนิดงักล่ำวจ�ำนวน 3 ชั้น 
  2 คูหำ
  **บรษิทัมกีำรซื้อที่ดนิและอำคำรดงักล่ำว
  จำกบคุคลเกี่ยวโยงเมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม 2561 

ผู้เช่ำ :   WICE
ผู้ให้เช่ำ :   นำงอำรยำ คงสนุทร 
  และ นำยชูเดช คงสนุทร
  (เป็นกรรมกำรและผู้ถอืหุ้นของบรษิทั)
ระยะเวลำ : 1 กรกฎำคม 2557 – 30 มถินุำยน 2577 
ค่ำเช่ำ : ปีที่ 1 - 2 เดอืนละ 92,674 บำท
  ปีที่ 3 - 5 เดอืนละ 101,941 บำท
  ปีที่ 6 - 8 เดอืนละ 112,135 บำท
  ปีที่ 9 - 11 เดอืนละ 123,349 บำท
  ปีที่ 12 -14 เดอืนละ 135,684 บำท
  ปีที่ 15 -17 เดอืนละ 149,252 บำท
  ปีที่ 18 -20 เดอืนละ 164,177 บำท
  รวมค่ำเช่ำทั้งสิ้นจ�ำนวน 
  30,539,586 บำท
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั

ผู้เช่ำ : WICE
ผู้ให้เช่ำ : นำงอำรยำ คงสนุทร 
  และ นำยชูเดช คงสนุทร
  (เป็นกรรมกำรและผู้ถอืหุ้นของบรษิทั)
ระยะเวลำ : 1 มกรำคม 2561 – 30 มถินุำยน 2561
ค่ำเช่ำ : 35,000  บำทต่อเดอืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นหน่วยบรกิำรของบรษิทั
  ที่แหลมฉบงั

	 สัญญาเช่า	 รายละเอียดของสัญญา
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิทั ใช้ในกำรประกอบธรุกจิประกอบด้วย
 1. ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้ำ มีมูลค่ำตำมบัญชีสทุธ ิเท่ำกบั 244,591,230 ล้ำนบำท 
 2. สทิธใินกำรซื้อหุน้เพิ่ม มมีลูค่ำตำมบญัชสีทุธ ิเท่ำกบั 1,764,141 ล้ำนบำท
 3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ เท่ำกบั 9,819,046 ล้ำนบำท

	 สัญญาเช่า	 รายละเอียดของสัญญา

3.  สัญญำเช่ำที่ดิน

 - โฉนดที่ดนิเลขที่  53902 เล่ม 540 หน้ำ 2 
  เลขที่ดนิ 977 หน้ำส�ำรวจ 9146 แขวงช่องนนทร ี 

  เขตยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร
   เนื้อที่ดนิ 1 งำน 70 2/10 ตำรำงวำ
 

4. สัญญำเช่ำส�ำนักงำน สำขำสุวรรณภูมิ

  - ห้องภำยในอำคำรตวัแทนขนส่งสนิค้ำ
  ทำงอำกำศ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิ
 - อำคำร AO3 หมำยเลข 11 (ชั้น 4)

ผู้เช่ำ : WICE
ผู้ให้เช่ำ : นำงอำรยำ คงสนุทร 
  และ นำยชูเดช คงสนุทร 
  (เป็นกรรมกำรและผู้ถอืหุ้นของบรษิทั)
ระยะเวลำ : 30 มถินุำยน 2561-30 มถินุำยน 2562
ค่ำเช่ำ : 35,000 บำทต่อเดอืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่จอดรถส�ำหรบัพนกังำน

ผู้เช่ำ : WICE
ผู้ให้เช่ำ : บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกดั 
  (มหำชน)
ระยะเวลำ : 1 กรกฎำคม 2561 - 30 มถินุำยน 2562
พื้นที่เช่ำ : 51.25 ตำรำงเมตร
ค่ำเช่ำ : 17,937.50 บำทต่อเดอืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสำขำของบรษิทัย่อย
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การจัดการและการกำากับดูแล

หลักทรัพย์ของบริษัท
  ทนุจดทะเบยีน 325,949,750 บำท 
  ทนุที่ออกและช�ำระเตม็มลูค่ำแล้ว 325,949,750 บำท  

  ประกอบด้วยหุน้สำมญั 651,899,500 หุน้ 
  หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้นละ 0.50 หุ้น 
  บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจำก 

  หุ้นสำมญั 

ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัรำ
ไม่น้อยว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธหิกัภำษเีงนิได้นติบิคุคล 
และส�ำรองตำมกฎหมำยส�ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ 
อย่ำงไรกต็ำมกำรจ่ำยเงนิปันผล ดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยน 

 ผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก (ณ วันที่ 30 มกรำคม 2562)  
 ลำาดับที่	 ผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	(ร้อยละ)
 1 ดร. อำรยำ คงสนุทร  144,728,780 22.201
 2 นำยชูเดช คงสนุทร 99,739,320 15.300
 3 นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร 66,857,280 10.256
 4 นำงสำวพรไพเรำะ ตนัตกิลุสนุทร 46,698,200 7.163
 5 นำยพทัธดน คงสนุทร 21,157,000 3.245
 6 กองทนุเปิด ทสิโก้  19,890,000 3.051
  Mid/Small Cap อคิวติี้ 
 7 MR. LIM MENG PUI  19,202,800 2.946
 8 MR. HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.946
 9 นำงสำวศศธิร ตนัตกิลุสนุทร 16,845,300 2.584
 10 MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.389
 11 ผู้ถอืหุ้นอื่น  182,000,960 27.919
  รวม 651,899,500 100

แปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน สภำพคล่อง 
ควำมจ�ำเป็น และควำมเหมำะสม อื่นๆ ในอนำคต ตำมที่
คณะกรรมกำร บรษิทัฯ และ/หรอื ผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ทั้งนี้ 
ในปี 2560 บรษิทั มกี�ำไร ส�ำหรบัปีจ�ำนวน 102,182,602 
บำท ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิห้เสนอต่อที่ประชมุผู้ถอื
หุน้ในวนัที่ 25 เมษำยน 2561 เพื่ออนมุตัจ่ิำยปันผลในอตัรำ
หุ้นละ 0.12 บำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 76 ของก�ำไร
ส�ำหรบัปีตำมงบกำรเงนิรวม

ส�ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิทัย่อย	ซึง่บริษัท	
ถือหุ้นร้อยละ	99.99	บริษัทพิจำรณำถึงผลกำรด�ำเนินงำน	
และค�ำนงึโครงสร้ำงและสถำนะทำง	กำรเงนิ	และไม่มีนโยบำย
ที่ก่อให้เกิดกำรยักย้ำยถ่ำยเทผลประโยชน์

2.1	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2
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อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด�ำเนินงำนแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 ปี	 เงินปันผล	ระหว่างกาล	 เงินปันผลประจำาปี	 รวม	 อัตราการจ่ายเงินปัน
	 	 (บาท/หุ้น)	 	(บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)	 ผลต่อกำาไรสุทธิ*	(ร้อยละ)	
 2558 ไม่ม ี 0.07 0.07 69
 2559 ไม่ม ี 0.08 0.08 91
 2560 ไม่ม ี 0.12 0.12 76

หมายเหต ุ: 

*ก�าไรสทุธ ิหมายถงึ ก�าไรส�าหรบัปีส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิทัใหญ่

**คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนมุตัจิ่ายเงิน ปันผล ประจ�าปี 

2560 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท
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2.2	โครงสร้างการจัดการ

(ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน

องค์กร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน	และ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ตรวจสอบภายใน

SBU 1 
Sea	Freight

SBU	2	
Air	Freight

SBU 3
	Logistics	Service	&	
Solution	Provider

SBU	4	
Distribution	Center

เลขานุการบริษัท
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 
8 คนดงันี้ 
 1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร ประธำนกรรมกำร 
 2. รศ.ดร. รธุริ์ พนมยงค์ กรรมกำรอสิระ 
 3. นำยวชิยั แซ่เซยีว กรรมกำรอสิระ 
 4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ กรรมกำรอสิระ 
 5. ดร. อำรยำ คงสนุทร กรรมกำร
 6. นำยชูเดช คงสนุทร กรรมกำร 
 7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร กรรมกำร 
 8. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม กรรมกำร

คณะกรรมกำรบรษิทัทั้ง 8 คน ไม่มคีณุสมบตัติ้องห้ำม 
ดงันี้ 

1. ไม่มีประวัติกำรกระท�ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่
เกี่ยวกบัทรพัย์ ซึ่งได้กระท�ำโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวัติกำรท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบั WICE ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้

ควำมสำมำรถเป็นผู้มบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดนโยบำย

ของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงูวำงแผนกำรด�ำเนนิ
งำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยทำง 
กำรเงนิ กำรบริหำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กรมี
บทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลตรวจสอบ ให้เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอสิระ 

กรรมกำรที่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำร
บริษัท 2 คนในจ�ำนวน 4 คน คือ ดร. อำรยำ คงสุนทร 
หรือนำยชูเดช คงสนุทร หรอืนำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร 
หรอื นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั

กรรมกำรบรษิทัที่ไม่เป็นผู้บรหิำรจ�ำนวน 4 คน 
กรรมกำรบรษิทัที่มำจำกฝ่ำยบรหิำรจ�ำนวน 4 คน 
กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.อำรยำ คงสุนทร นำยชูเดช  
คงสนุทร และนำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร 

 กรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นำยเอกพล 
พงศ์สถำพร รศ.ดร. รธุร์ิ พนมยงค์ นำยวชิยั แซ่เซยีว และ
นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ ซึ่งมจี�ำนวนกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรอสิระทั้ง 4 คน มคีณุสมบตัิ
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัท 
และตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำร ก�ำกบัตลำดทนุ 

1 3 5 4 87 6 2
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ตำรำงกำรด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 

	ลำาดับ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการ
	 	 	 ตรวจสอบ	(3	คน)	 และพิจารณาค่าตอบแทน		 บริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 (3	คน)	 องค์กร	(	3	คน)
 
 1 นำยเอกพล พงศ์สถำพร - - -
 2 รศ.ดร. รธุริ์ พนมยงค์ ประธำน - -
 3 นำยวชิยั แซ่เซยีว กรรมกำร - -
 4 นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ กรรมกำร ประธำน -
 5 ดร. อำรยำ คงสนุทร - กรรมกำร -
 6 นำยชูเดช คงสนุทร - - -
 7 นำงสำวฐติมิำ ตนัติกลุสนุทร - - ประธำน
 8 นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม - - กรรมกำร

หมายเหต ุ

 กรรมการล�าดบัที่ 1-4 เป็นกรรมการที่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามข้อก�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั

 นางสาวสมใจ ปรุาชะโก เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	
 กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประขุมคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อรับทรำบและร่วมตัดสินใจใน
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิัท โดยมกีำรจดัประชมุอย่ำงน้อย
ปีละ 6 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดตำรำงกำรประชมุล่วงหน้ำเป็นประจ�ำ
ทุกปี และแจ้งกรรมกำรแต่ละคนให้ทรำบตั้งแต่ต้นปีเพื่อ
จัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม และอำจมีกำรประชุม
ครั้งพเิศษเพื่อพจิำรณำเรื่องที่มคีวำมส�ำคญัเร่งด่วน 

 ในกำรประชมุ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร เป็นผู้ร่วมกนัก�ำหนดวำระกำรประชมุและพจิำรณำ
เรื่องเข้ำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั โดยเปิดโอกำส
ให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับ
กำรพจิำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้

 ในปี 2561 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวน 
6 ครั้ง เป็นกำรประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำทั้งปี 6 ครั้ง 
โดยกรรมกำรบริษัททั้งคณะเข้ำประชุมร้อยละ 100 และ
กรรมกำรบริษัทแต่ละคน เข้ำประชุมมำกกว่ำร้อยละ 95 

ของจ�ำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มี
กำรจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละวำระ
ส่งให้กับกรรมกำรบริษัทแต่ละคนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 
7 วัน เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำข้อมูลใน
เรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ 

 ในกำรพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร ซึ่งท�ำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำในกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอ และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิด
เหน็ได้อย่ำงอสิระ ทั้งนี้ กำรลงมตใินที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่ง
มเีสยีงหนึ่งเสยีง และกรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เข้ำร่วม
ประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
หำกคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขำด 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยจดักำรได้เข้ำร่วม
ประชมุด้วย เพื่อให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์และรบัทรำบนโยบำย
โดยตรง เพื่อให้สำมำรถน�ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561 

(1 มกรำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561)

	 รายชื่อกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 สรรหาและ	 บริหารความ	 ตรวจสอบ	ร่วมกบั	 ปี	2561
	 	 	 	 พิจารณาค่า	 เสี่ยงองค์กร	 คณะกรรมการ	
	 	 	 	 ตอบแทน	 	 บริหารความ
	 	 	 	 	 	 เสี่ยงองค์กร	 	
	 	 จำานวน	8	คน	 จำานวน	3	คน	 จำานวน	3	คน	 จำานวน	3	คน	 จำานวน	6	คน		 จำานวน	8	คน
	 	 จำานวนการ	 จำานวน	 จำานวน	 จำานวน	 จำานวน	 จำานวนการ
	 	 ประชุม	 การประชุม	 การประชุม	 การประชุม	 การประชุม	 ประชมุทัง้ปี	1ครัง้
	 	 ทั้งปี	6	ครั้ง	 ทั้งปี	5	ครั้ง	 ทั้งปี	1ครั้ง	 ทั้งปี	4	ครั้ง	 ทั้งปี	1ครั้ง	

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร 6/6     1/1
2. รศ.ดร. รธุริ์ พนมยงค์ 5/6 5/5   1/1 1/1
3. นำยวชิยั แซ่เซยีว 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1
4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1
5. ดร. อำรยำ คงสนุทร 6/6  1/1   1/1
6. นำยชูเดช คงสนุทร 6/6     1/1
7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร 6/6   3/3 1/1 1/1
8. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม 6/6   3/3 1/1 1/1
  

หมายเหต ุ:
1. กรรมการอสิระ จ�านวน 4 คน ได้แก่ ล�าดบัที่ 1 – 4 
2. กรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน ได้แก่ ล�าดบัที่ 2 – 4 
3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จ�านวน 3 คน ได้แก่ ล�าดบัที่ 3 – 5
4. กรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร จ�านวน 3 คน ได้แก่ ล�าดบัที่ 7 – 8  
 และนางสาวสมใจ ปรุาชะโก ฝ่ายบรหิาร ลาออกจากบรษิทั เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561

เว้นแต่ในบำงวำระที่ประชมุเฉพำะกรรมกำรบรษิทั หรอืเฉพำะ 
กรรมกำรบรษิทัที่ไม่เป็นผู้บรหิำร ทั้งนี้ เพื่อควำมเป็นอสิระ
ในกำรพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญเรื่อง
กำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ของ 
ผู้เกี่ยวข้อง อย่ำงรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมี
กำรเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงครบถ้วน ในกรณทีี่
กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์
เกี่ยวกับเรื่องที่มีกำรพิจำรณำ กรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีต้อง
ไม่มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องนั้น 

เมื่อสิ้นสดุกำรประชมุ เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่
จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัรบัรองในวำระแรกของกำรประชมุครั้งถดัไป และให้
ประธำนกรรมกำรบริษัทลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง 
ทั้งนี้ กรรมกำรบรษิทัสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ ขอแก้ไขเพิ่ม
เตมิรำยงำนกำรประชมุให้มคีวำมละเอยีดถูกต้องมำกที่สดุได้ 
รำยงำนกำรประชมุที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบในรูปแบบของเอกสำรและจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรประกอบวำระกำร
ประชมุต่ำงๆ เพื่อละดวกในกำรสบืค้น

นอกจำกนี้ บรษิทัได้จดัให้มกีำรประชมุระหว่ำงกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม และ
เปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถ
แสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงอสิระ 
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ต�ำแหน่ง : ประธำนกรรมกำร 

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท MBA (Finance & Marketing), North- 
  western University , USA 

  ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์บณัฑติ (เคมวีศิวกรรม)  
  จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  สมัมนำงำน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หวัข้อ 

  “Digital Transformation – A Must for all Companies”
  Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 40/2017
  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

  รุ่นที่ 12/2014
  Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011
  Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 141/2011
 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท 

 จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ทปิโก้ฟูดส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้รหิำร ในบรษิทัอืน่ 

ในปัจจุบัน (5)

 ประธำนกรรมกำร บรษิทั WICE Logistics (Singapore)  
 Pte. Ltd ประเทศสงิคโปร์ 

 กรรมกำร บรษิทั ทปิโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จ�ำกดั
 กรรมกำร บรษิทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจ�ำกดั 
 กรรมกำร บรษิทั ทปิโก้ รเีทล จ�ำกดั 
 กรรมกำร บรษิทั ทปิโก้ ไบโอเทค็ จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร
   บรษิทั WICE Logistics (Singapore)
   Pte. Ltd 
   ประเทศสงิคโปร์
ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน) 
ปี 2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร 
   บรษิทั ทปิโก้ ฟดูส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2552 – ปี 2555 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
   บรษิทั ไทยฟิล์ม อนิดสัตร ีจ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2549 – ปี 2555 รกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 
   บรษิทั ไทยคอปเปอร์อนิดสัตร ี
   จ�ำกดั (มหำชน)

จ�ำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 

ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ : ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้กรรมกำร

และผู้บริหำร : ไม่มี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท	
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

นายเอกพล	พงศ์สถาพร 
อำยุ 55 ปี 

(เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2557) 
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ต�ำแหน่ง : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปริญญำเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
  International Logistics, Cardiff Business School,  
  Cardiff University, Wales, United Kingdom 

  ปริญญำโท Maitrise en Droit des Affaires 
  Internationales (L.L.M International Business Law),  
  Universite de Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France

  ปรญิญำตร ีLicence en Droit International (L.L.B  
  International Law), Universite de Paris I, Pantheon  
  – Sorbonne,France

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 44/2004
  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006
  Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 103/2007

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ซอีอยล์ จ�ำกดั (มหำชน) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

อื่นในปัจจุบัน (2)

กรรมกำร บรษิทั โกลบอล อนิไซท์ จ�ำกดั 
กรรมกำร บรษิทั ลฟีวิ่ง เฮดควอเตอร์ จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน) 
ปี 2557 – ปี 2561 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
   บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล.กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2544 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บรษิทั ซอีอยล์ จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2539 – ปัจจบุนั กรรมกำร
   บรษิทั โกลบอล อนิไซท์ จ�ำกดั
   กรรมกำร 
   บรษิทั ลฟีวิ่ง เฮด ควอเตอร์ จ�ำกดั
ปี 2538 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ United Nations Economics  

   and Social Commission for Asia  
   and the Pacific (UN-ESCAP) : transport 
   division in Bangkok 

ปี 2536 – ปัจจบุนั อำจำรย์ คณะพำณชิยศำสตร์และ 
   กำรบญัช ีสำขำวชิำกำรบรหิำรธรุกจิ 
   ระหวำ่งประเทศโลจสิตกิส์และกำร 
   ขนส่ง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (มธ)

จ�ำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 

ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ : ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้กรรมกำร

และผู้บริหำร : ไม่มี

รองศาสตราจารย์	ดร.รุธิร์	พนมยงค์  
อำยุ 52 ปี 

(เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2557) 
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำรตรวจสอบ
   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำตร ี บรหิำรธรุกจิบณัฑติ สำขำวชิำกำร 
  บญัช ีมหำวทิยำลยักรงุเทพ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 111/2014
  ประกำศนยีบตัรบณัฑติ (กำรภำษอีำกร) (Graduate  

  Diploma, Taxation) รุ่นที่ 2 
  Training in Accounting Course of Continuing 

  Professional Development Program

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้ริหำร ในบรษิทัอ่ืน 

ในปัจจุบัน (4)

  ผู้อ�ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) / กรรมกำร
  บรษิทั ไทรทนั จ�ำกดั 
  ผู้อ�ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) / กรรมกำร 
  บรษิทั ไทรทนั - เอก็ซ์ จ�ำกดั 
  ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
  บรษิทั ไทรทนั ฟิล์ม จ�ำกดั
  ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
  บรษิทั ไทรทนั - อสิ จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2557 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน)
   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ 

   ตอบแทน บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์  
   จ�ำกดั (มหำชน)

ปี 2558 – ปัจจบุนั  ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี 
   บรษิทั ไทรทนั - อสิ จ�ำกดั

ปี 2558 – ปี 2560 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี 
   บรษิทั เพอร์ซทุ อำร์ม (ไทยแลนด์)  
   จ�ำกดั 

ปี 2556 - ปัจจบุนั  ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี 
   บรษิทั ไทรทนั ฟิล์ม จ�ำกดั

   ผู้อ�ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) / 
   กรรมกำร บรษิทั ไทรทนั - เอก็ซ์  
   จ�ำกดั

ปี 2543 – ปัจจบุนั ผู้อ�ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) / 
   กรรมกำร บรษิทั ไทรทนั จ�ำกดั

ปี 2556 – ปี 2558 ที่ปรกึษำ กลุ่มบรษิทั ศรไีทยใหม่ 
ปี 2548 – ปี 2557 หุ้นส่วน Trinity Auditor Office  

จ�ำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 

ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ : ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้กรรมกำร

และผู้บริหำร : ไม่มี

นายวิชัย	แซ่เซียว  
อำยุ 52 ปี 

(เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2557)
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำรตรวจสอบ
   ประธำนกรรมกำรสรรหำ
   และพจิำรณำค่ำตอบแทน  

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์บณัฑติ สำขำเทคโนโลย ี 
  คอมพิวเตอร์อุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลย ี
  พระเจ้ำเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  กำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11   
  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 111/2014
  ประกำศนยีบตัรวชิำชพีชั้นสูง สำขำโทรคมนำคม  

  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร 
  ลำดกระบงั

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในบริษัทจด

ทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

นายเจริญเกียรติ	หุตะนานันทะ   
อำยุ 69 ปี 

(เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2557) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้ริหำร ในบรษิทัอ่ืน

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
   พจิำรณำค่ำตอบแทน 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2545 – ปี 2555 รองประธำน ฝ่ำยโลจสิตกิส์ 
   บรษิทั ยูแทคไทย จ�ำกดั

จ�ำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
ของตนเอง : 15,000 หุ้น 
คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ : ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้กรรมกำร

และผู้บริหำร : ไม่มี
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ดร.	อารยา	คงสุนทร    
อำยุ 54 ปี

ต�ำแหน่ง : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
  ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สำขำ 

  วิชำกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและทรัพยำกร 
  มนษุย์

  คณะพฒันำธรุกจิและอตุสำหกรรม มหำวทิยำลยั 
  เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื

  ปรญิญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑติ สำขำกำรจดักำร 
  ทั่วไป วทิยำลยักำรจดักำร มหำวทิยำลยัมหดิล

  ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ สำขำกำรเงนิ
   มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018)
  Collective Action Against Corruption Conference 

  (C-Conference 1/2018)
  เสวนำรวมพลคนโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 
  Family Business Event (M-FBE 3/2017)
  Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 181/2013

 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบรษิทัอืน่

ในปัจจุบัน (4)

กรรมกำร บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
กรรมกำร บรษิทั WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd.  

   ประเทศฮ่องกง 
กรรมกำร บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 
   ประเทศสงิคโปร์
กรรมกำร บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2561– ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ 
   โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics ((Hong Kong) 
   Ltd. ประเทศฮ่องกง 
ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics (Singapore)
     Pte. Ltd ประเทศสงิคโปร์
ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั  (มหำชน) 
   กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
   ค่ำตอบแทน 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทัซนัเอก็เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
ปี 2536 - ปี 2557 กรรมกำรผู้จดักำร 
   บรษิทั ไวส์เฟรท เซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2549 – ปี 2556 กรรมกำรผู้จดักำร 
   บรษิทั พรอ็มทเฟรท แอนด์
   โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
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 กรรมกำร 
 บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 
 ประเทศสงิคโปร์
 กรรมกำร 
 บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2561– ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ 
   โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
ปี 2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics 
   (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 
ปี 2559 - ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics 
   (Singapore) Pte. Ltd 
   ประเทศสงิคโปร์
ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร
   ฝ่ำยพฒันำธรกุจิ
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทัซนัเอก็เพรส
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
ปี 2549 - ปี 2557 กรรมกำร 
   บรษิทั ไวส์เฟรท เซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั

ต�ำแหน่ง : กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ  

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
  ปรญิญำตร ีพำณชิยศำสตร์บณัฑติ 
  สำขำพำณชินำว ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์์ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  ผู้บรหิำรระดบัสูงสถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (
  วตท) รุ่นที่ 24 /2017 
  Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ SEC/2014

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้ริหำร ในบรษิทัอ่ืน

ในปัจจุบัน (4)

 กรรมกำร 
 บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
 กรรมกำร 
 บรษิทั WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd.   

 ประเทศฮ่องกง 

นายชูเดช	คงสุนทร    
อำยุ 55 ปี
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กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้ริหำร ในบรษิทัอ่ืน

ในปัจจุบัน (1)

กรรมกำร บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
ปี 2559– ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุ
   องค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน) 
   ประธำนกรรมกำรบรหิำร
   ควำมเสี่ยงองค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2537 - ปี 2557 กรรมกำร/ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั

ต�ำแหน่ง : กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุองค์กร 
   ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร   

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  31 กรกฎำคม 2557

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท คณะวำรสำรศำสตร์ 
  สำขำประชำสมัพนัธ์ มหำวทิยำลยัศรปีทมุ
  ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธรุกจิ สำขำกำรเงนิ 
  มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  เสวนำงำนรวมพลคนโลจสิตกิส์ ปีที่ 15
  HCM Forum “People strategy is business 
  strategy”
  สมัมนำ Next Step Thailand : 
  EEC ยทุธศำสตร์ไทย เชื่อมโลก
  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
  Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
  รุ่นที่ 42/2017
  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ SEC/2014

นางสาวฐิติมา	ตันติกุลสุนทร
อำยุ 53 ปี
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำร 
   กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
   ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ 
   และ ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรเทศ

วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

  22 กมุภำพนัธ์ 2561

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ สำขำกำรเงนิ (MBA) 
มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง

  ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ สำขำบญัช ี
  มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
  ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์
  ธรุกจิ มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 148/2018

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

นางสาวบุศรินทร์	ต่วนชะเอม 

อำยุ 44 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบริษทัอืน่

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 

ปี 2561– ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
   ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ 
   และ ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรเทศ 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2558 – ปี 2560 ผู้จดักำรทั่วไปฝ่ำยบญัชี
   และกำรเงนิ 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2545 - ปี 2557 รองผู้จดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
   บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
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ฝ่ายบริหารระดับสูงของ	WICE	
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

1. ดร. อำรยำ คงสนุทร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
2. นำยชูเดช คงสนุทร  กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ 
3. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร  กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุองค์กร 
4. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ และ ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรเทศ
5. นำยนฤชติ เรอืงชยัปรำกำร ผู้จดักำรทั่วไป ฝ่ำยปฏบิตักิำรและพฒันำธรุกจิ Air Freight
6. นำงสำวสำวด ีอศัวมำนะ  ผู้จดักำรทั่วไป 
7. นำยโชคชยั พฤฒสิำร ผู้จดักำรทั่วไป ฝ่ำยคลงัสนิค้ำ

1 2 4 57 6 3

ทั้งนี้ รำยชื่อผู้บรหิำรระดบัสูงของ WICE ข้ำงต้นเป็นไป
ตำมนยิำม “ผู้บรหิำร” ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบั
ตลำดทนุ ที่ ทจ. 23/2551 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู ทั้ง 7 คน ไม่มคีณุสมบตัต้ิองห้ำม ดงันี้ 
 1. ไม่มีประวัติกำรกระท�ำผิดอำญำในควำมผิดที่ 

  เกี่ยวกบัทรพัย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทจุรติ 
 2. ไม่มีประวัติกำรท�ำรำยกำรที่อำจเกิดจำกควำม 

  ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของ WICE ได้รบัมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่

ให้ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยที่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัได้
อนุมัติกำรจัดท�ำอ�ำนำจด�ำเนินกำรในกำรก�ำหนดขอบเขต
หน้ำที่ที่ชดัเจน เพื่อควำมโปร่งใส และมคีวำมคล่องตวัใน
กำรปฏบิตังิำนอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยงัมหีน้ำที่ควบคมุ
ค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรอนุมัติ
ในแผนงำนประจ�ำปี ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนบุคคล
แก้ไขปัญหำหรอืควำมขดัแย้งที่มผีลกระทบต่อองค์กร และ
ด�ำรงไว้ซึ่งกำรสื่อสำรที่มปีระสทิธภิำพต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
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  บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั

  กรรมกำร 
  บรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. 
  ประเทศฮ่องกง 

  กรรมกำร 
  บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 
  ประเทศสงิคโปร์

  กรรมกำร 
  บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 

ปี 2561– ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ 
   โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
ปี 2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics 
   (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 
ปี 2559 - ปัจจบุนั  กรรมกำร 
   บรษิทั WICE Logistics 
   (Singapore) Pte. Ltd 
   ประเทศสงิคโปร์
ปี 2557 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน) 
   กรรมกำรสรรหำ
   และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิทัซนัเอก็เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั

ต�ำแหน่ง : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำเอก บรหิำรธรุกจิดษุฎบีณัฑติ 
  สำขำวชิำกำรพฒันำธรุกจิอตุสำหกรรม
  และทรพัยำกรมนษุย์ 
  คณะพฒันำธรุกจิและอตุสำหกรรม 
  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื

  ปรญิญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑติ 
  สำขำกำรจดักำรทั่วไป 
  วทิยำลยักำรจดักำร มหำวทิยำลยัมหดิล

  ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ 
  สำขำกำรเงนิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018)

  Collective Action Against Corruption Conference 
  (C-Conference 1/2018)

  เสวนำรวมพลคนโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 

  Family Business Event (M-FBE 3/2017)

  Directors Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 181/2013

 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบรษิทัอืน่

ในปัจจุบัน (4)

  กรรมกำร 

ประวัติผู้บริหาร	ระดับสูงของ	WICE

ดร.	อารยา	คงสุนทร    
อำยุ 54 ปี
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ  

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำตร ีพำณชิยศำสตร์บณัฑติ 
  สำขำพำณชินำว ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์์ 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  ผู้บรหิำรระดบัสูงสถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 
  (วตท) รุ่นที่ 24 /2017 

  Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ SEC/2014

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

  กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
  /ผู้บรหิำร ในบรษิทัอื่นในปัจจบุนั (4)

  กรรมกำร บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั

  กรรมกำร บรษิทั WICE Logistics 
  (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

นายชูเดช	คงสุนทร
อำยุ 55 ปี 

  กรรมกำร 
  บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd 
  ประเทศสงิคโปร์

  กรรมกำร 
  บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ปี 2561– ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ 
   โลจสิตกิส์ จ�ำกดั
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั WICE Logistics  

   (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 
ปี 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิทั WICE Logistics  

   (Singapore) Pte. Ltd 
   ประเทศสงิคโปร์
ปี 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร
   ฝ่ำยพฒันำธรกุจิ
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2549 – ปี 2557 กรรมกำร
   บรษิทั ไวส์ เฟรท เซอร์วสิเซส
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุองค์กร 
 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร   

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท คณะวำรสำรศำสตร์ 
  สำขำประชำสมัพนัธ์ มหำวทิยำลยัศรปีทมุ

  ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธรุกจิ 
  สำขำกำรเงนิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  เสวนำงำนรวมพลคนโลจสิตกิส์ ปีที่ 15

  HCM Forum “People strategy is business strategy”

  สมัมนำ Next Step Thailand : 
  EEC ยทุธศำสตร์ไทย เชื่อมโลก

  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017

  Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 
  รุ่นที่ 42/2017

  Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ SEC/2014

นางสาวฐิติมา	ตันติกุลสุนทร
อำยุ 53 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบริษทัอืน่

ในปัจจุบัน (1)

กรรมกำร บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ปี 2559– ปัจจบุนั กรรมกำร 
   บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุ
   องค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน) 
   ประธำนกรรมกำรบรหิำร
   ควำมเสี่ยงองค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2537 - ปี 2557 กรรมกำร/ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
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ต�ำแหน่ง : กรรมกำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
          ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ 
        และฝ่ำยเทคโนโลยสีำรเทศ

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ สำขำกำรเงนิ 
  (MBA) มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง

  ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ สำขำบญัช ี
  มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง

  ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์ 
  สำขำเศรษฐศำสตร์ธรุกจิ 
  มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

  Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่นที่ 148/2018

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

นางสาวบุศรินทร์	ต่วนชะเอม 

อำยุ 44 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้รหิำร ในบรษิทัอ่ืน

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
ปี 2561– ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน) 
   กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
   ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชกีำรเงนิ 
   และฝ่ำยเทคโนโลยสีำรเทศ 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2558 – ปี 2560 ผู้จดักำรทั่วไปฝ่ำยบญัชี
   และกำรเงนิ บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2545 - ปี 2557 รองผู้จดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
   บรษิทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
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ต�ำแหน่ง : ผู้จดักำรทั่วไป ฝ่ำยปฏบิตักิำร
   และพฒันำธรุกจิ Air Freight

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  MBA Logistics Management 
  วทิยำลยัเซำธ์อสีท์บำงกอก

  BBA Accounting วทิยำลยัเซำธ์อสีท์บำงกอก

กำรอบรมสัมมนำ 

  Basic Cargo Tariff, organized by TAFA & Cathay  
  Pacific Airways / Thai Airways

  Dangerous Goods Regulation Course, organized  
  by TAFA & Japan Airlines

  Desktop Applications Programming, College of  
  Innovative Education, Thammasat University 

  Air Cargo Course, NICS Institute of Languages  

  and Airline Business

  Shipping & Import-Export Course, NICS Institute  
 of Languages and Airline Business

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (ไม่ม)ี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

/ผู้บริหำร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

นายนฤชิต	เรืองชัยปราการ 
อำยุ 46 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผูบ้รหิำร ในบรษิทัอ่ืน

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 

ปี 2561– ปัจจบุนั  ผู้จดักำรทั่วไป 
   ฝ่ำยปฏิบัติกำรและพัฒนำธุรกิจ  

   Air Freight
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2560 รองผู้จดักำรทั่วไป ฝ่ำยปฏบิตักิำร
   และพฒันำธรุกจิ Air Freight
   บรษิทั ซนั เอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
ปี 2558 รองผู้จดักำรทั่วไป Air Freight & 
   Sea Freight
   บรษิทั ซนั เอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2557 ผู้จดักำรอำวโุส แผนก Air Freight
   บรษิทั ซนั เอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2553 ผู้จดักำร แผนก แผนก Air Freight
   บรษิทั ซนั เอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
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ต�ำแหน่ง : ผู้จดักำรทั่วไป 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

  ปรญิญำโท คณะกำรจดักำรภำครฐัและเอกชน  
  สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

  ปรญิญำตร ีคณะมนษุยศำสตร์
  มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง

กำรอบรมสัมมนำ

  Creasitive Thinking from Creativity Center 
  โดย อ. รศัม ีธนัยธร

  Strategic Thinking from SBDC 
  โดย รศ ดร สมชำย ภคภำสน์ววิฒัน์

  THE BOSS from Management & 
  Psychology Institute 

  Internal Quality Audit for ISO9001:2015
  from BIG-Q Training โดย อ. อดุมศกัดิ์ จติสงบ

  Professional Management Model from TLAPS  
  โดย อ. มนูญ พรรณพลวีรรณ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (ไม่ม)ี

นางสาวสาวดี	อัศวมานะ
อำยุ 48 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบริษทัอืน่

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
ปี 2561 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทัไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน) 
ปี 2558 - ปี 2560 ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทั ซนั เอก็ซ์เพรส 
   (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ปี 2553 - ปี 2556 ผู้อ�ำนวยกำรบรหิำร 
   บรษิทั มำรนีไทม์ อะไลแอนซ์ 
   จ�ำกดั
ปี 2547 - ปี 2552  ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทั มำรนีไทม์ อะไลแอนซ์ จ�ำกดั
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ต�ำแหน่ง : ผู้จดักำรทั่วไป ฝ่ำยคลงัสนิค้ำ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ

  ปรญิญำตร ีคณะวศิวกรรมบณัฑติ 
  สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
  มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

กำรอบรมสัมมนำ

  TS16949, OHSAS 18001, ISO 9001 ,ISO 14001

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร และสัมมนำ/สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (ไม่ม)ี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บริหำร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่ม)ี 

นายโชคชัย	พฤฒิสาร 
อำยุ 46 ปี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร /ผู้บรหิำร ในบริษทัอืน่

ในปัจจุบัน (ไม่ม)ี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 
ปี 2558– ปัจจบุนั ผู้จดักำรทั่วไป 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
   จ�ำกดั (มหำชน)
ปี 2548 - ปี 2557 ผู้จดักำรคลงัสนิค้ำ 
   บรษิทั เอคโค ออโต้พำร์ท 
   (ไทยแลนด์) จ�ำกดั
ปี 2547 - ปี 2548 ผู้จดักำรส่วนวำงแผนและควบคมุ 

   กำรผลติ 
   บรษิทั มอลเทน็เอเซยี โพลเิมอร์ 
   โปรดกัส์ จ�ำกดั
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร

	 	 	 	 หุ้นสามัญบริษัท	(จำานวนหุ้น)
	ลำาดับ	 ชื่อ	-	สกุล	 ณ	วันที่		1	 ณ	วันที่	31	 เพิ่ม	/	(ลด)
	 	 	 มกราคม	2561	 ธันวาคม	2561	 ระหว่างรอบปีบัญชี

 1 นำยเอกพล พงศ์สถำพร  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 2 รศ. ดร. รธุริ์ พนมยงค์  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 3 นำยวชิยั  แซ่เตยีว  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 4 นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนั  12,000 15,000 3,000
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 5 ดร. อำรยำ คงสนุทร  154,320,280 144,728,780 (9,591,500)
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ  คู่สมรส : นำยชูเดช คงสนุทร 
 6 นำยชูเดช คงสนุทร 108,939,320 99,739,320 (9,200,000)
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ  คู่สมรส : ดร. อำรยำ คงสนุทร 
 7 นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร  66,857,280 66,857,280 ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 8 นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม  200,000 200,000 ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 9 นำยนฤชติ เรอืงชยัปรำกำร 250,000 250,000 ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 10 นำงสำวสำวด ีอศัวมำนะ 130,000 255,000 ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
 11 นำยโชคชยั พฤฒสิำร ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี
  คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี

หมายเหต ุ:

1. ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ ทจ. 23/2551 ค�าว่า “ผู้บรหิาร” หมายความว่า ผู้จดัการ หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ระดบับรหิารสี่รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผู้ด�ารงต�าแห น่งระดบับรหิารรายที่สี่ทกุราย และ

ให้หมายความรวมถงึผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทเีป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไปหรอืเทยีบเท่า 

2. ตามโครงสร้างของบรษิทั WICE  ผู้บรหิารตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มทีั้งสิ้น 11 คนข้างต้น 

3. หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามญัของบรษิทั ที่ถอืโดยกรรมการและผู้บรหิารให้รวมถึงหุ้นสามญัที่ถอืโดยคู่สมรส และบตุรที่

ยงัไม่บรรลนุติภิาวะด้วย
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  หลกัสูตรกำรบรหิำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
  เชงิกลยทุธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3) 

  ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

  หลกัสูตรกำรบรหิำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
  เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื (CSR for Corporate 
  Sustainability รุ่นที่ 6) 
  ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 

และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ปี 2558 - ปัจจบุนั  เลขำนกุำรบรษิทั 
   บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
   (มหำชน) 
ปี2558 เลขำนกุำรบรษิทั 
   บรษิทั ท ีเอสฟลำวมลิล์ จ�ำกดั 
   (มหำชน)
ปี 2556 - ปี 2558 เลขำนกุำร /ผู้ช่วยทนำยควำม 
   บรษิทั ปรญิญำ อำร์เอม็แอล จ�ำกดั
ปี 2555 - ปี 2556 พนกังำนประสำนงำนกฎหมำย 
   บรษิทั จดักำรและพฒันำ
   ทรพัยำกรน�้ำภำคตะวนัออก จ�ำกดั 
   (มหำชน)

ต�ำแหน่ง : เลขำนกุำรบรษิทั 

คุณวุฒิกำรศึกษำ

  ปรญิญำตร ีนติศิำสตร์บณัฑติ
  มหำวทิยำลยัรตันบณัฑติ

กำรอบรมบมบำทหน้ำที่เกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัท 

  Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

  Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018  
  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)

  Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017
   สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)

  Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2017 
  สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)

  Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) 
  สมำคมส่งเสรมิผู้ลงทนไทย 

  หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิำนเลขำนกุำรบรษิทั (Advances 
  for Corporate Secretaries 1/2016) 
  สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

  หลกัสูตรพื้นฐำนเลขำนกุำรบรษิทั (Fundamentals 
  for Corporate Secretaries 1/2016) 
  สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวปรมาภรณ์	จำานงสุข 
อำยุ 30 ปี
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เลขานุการบริษัท	
คณะกรรมกำรได้มมีตแิต่งตั้ง นำงสำวปรมำภรณ์ จ�ำนงสขุ 

เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รำยงำนประจ�ำปี ตลอดจน
จดัเกบ็เอกสำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยเลขำนกุำรบรษิทั
ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมี
ควำมเหมำะสม มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำน
เลขำนกุำรบรษิทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ตลอดจนรบัผดิชอบดแูลงำนด้ำนบรรษทัภบิำล ควำม
รบัผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

นอกจำกนี้ บรษิทัได้ส่งเสรมิให้เลขำนกุำรบรษิทั ได้รบั
กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องด้ำนกฎหมำย 
หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท และมกีำรเปิดเผย
ประวตั ิ คณุสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบรษิทั
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อย	
บรษิทัฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำร

บริษัท โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรของบรษิทัชั้นน�ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุม่

อตุสำหกรรมกำรเดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด�ำเนนิงำนของ
บรษิทั และมกีำรเสนอขออนมุตัทิี่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อ
จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี2561 เมื่อวันที่ 25 

เมษำยน 2561 มมีตอินมุตัคิ่ำตอบแทนและโบนสักรรมกำร 
โดยให้จ่ำยค่ำตอบแทนต่อครั้งกำรเข้ำร่วมประชมุ ส�ำหรบั
โบนัสรรมกำรนั้นมีมติอนุมัติให้พิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนิน
งำน และไม่เกนิ 1% ของก�ำไรสทุธ ิ โดยในปี 2561 มกีำร
จ่ำยโบนสัในแก่กรรมกำร จ�ำนวน 897,000 บำท ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกนิวงเงนิ 3,000,000 บำท โดยให้มผีลตั้งแต่วนัที่ได้รบั
อนมุตัจิำกที่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เป็นต้นไป จนกว่ำที่ประชมุ
ผู้ถอืหุ้นจะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น 

ทั้งนี้ นอกเหนอจำกค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแล้ว บรษิทั
ไม่มกีำรให้สทิธปิระโยชน์อื่นๆ แก่กรรมกำรชดุย่อยนั้น ตำม
ข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 32 คณะกรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำ
ตอบแทน อย่ำงไรกต็ำม เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตใิห้น�ำเสนอ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรทกุรปูแบบในที่ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
และก�ำหนดให้วำระค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร เป็นวำระเพื่อ
อนมุตัเิป็นประจ�ำทกุปี ซึ่งที่ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ�ำปี 
2561 มมีตอินมุตัคิ่ำตอบแทนและโบนสักรรมกำรรวมทั้งค่ำ
ตอบแทนคณะกรรมกำรชดุย่อยในอตัรำเดมิ 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย 

	 ประเภทค่าตอบแทน	 จำานวน

1. ค่ำเบี้ยประชมุกรรมกำรบรษิทั (บำท/ครั้ง)
 - ประธำนกรรมกำร 40,000
 - กรรมกำร 20,000 

2. ค่ำเบี้ยประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ (บำท/ครั้ง)
 - ประธำนกรรมกำร 25,000
 - กรรมกำร 20,000 

3. ค่ำเบี้ยประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
 - ประธำนกรรมกำร 25,000
 - กรรมกำร  20,000 

4. ค่ำเบี้ยประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 - ประธำนกรรมกำร 25,000
 - กรรมกำร  20,000 
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ค่ำตอบแทนของคณธกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2561 

(1 มกรำคม -31 ธันวำคม 2561)

 รายชื่อกรรมการ	 	 	 	 ค่าตอบแทน	(บาท)	 	 	 โบนัส
	 	 คณะ	 คณะ	 คณะ	 คณะ	 คณะ	 การประชุม	 กรรมการ
	 	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 สามัญ	 ผลการ	
	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 สรรหาและ	 บริหาร	 ตรวจสอบ	 ผู้ถือหุ้น	 ดำาเนิน
	 	 	 	 พิจารณา	 ความเสี่ยง	 ร่วมกับ	 ประจำาปี	61	 งาน	ปี	60		 รวม	(บาท)
	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 องค์กร	 คณะกรรมการ
	 	 	 	 	 	 บริหาร
	 	 	 	 	 	 ความเสี่ยง
	 	 	 	 	 	 องค์กร	 	

 นำยเอกพล พงศ์สถำพร 240,000 - - - - 40,000 112,125 392,125

 รศ.ดร.รธุริ์ พนมยงค์  100,000 125,000 - - 25,000 20,000 112,125 382,125

 นำยวชิยั แซ่เซยีว  120,000 100,000 20,000 - 20,000 20,000 112,125 392,125

 นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 120,000 100,000 25,000  20,000 20,000 112,125 397,125

 นำงอำรยำ คงสนุทร  120,000 - 20,000 -  20,000 112,125 272,125

 นำยชูเดช คงสนุทร 120,000 - - -  20,000 112,125 252,125

 นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร 120,000 - - 75,000 25,000 20,000 112,125 352,125

 นำงสำวพรไพเรำะ 20,000 - - - - - 112,125 132,125

 ตนัตกิลุสนุทร

 (ลำออก 21 กมุภำพนัธ์ 2561)

 นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม 100,000 - - 60,000 20,000 20,000 - 200,000

 รวมค่ำตอบแทนทั้งสิ้น 1,060,000 325,000 65,000 135,000 110,000 180,000 897,000 2,772,000

หมายเหต ุ:

นางสาวสมใจ ปรุาชะโก เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง ได้รบัค่าตอบแทน 80,000 บาท ในปี 2561 

(ลาออกจากบรษิทั 31 ธนัวาคม 2561) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ	WICE
นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ 

ผู้บริหำร 

บรษิทัฯ ด�ำเนนิกำรวดัผลกำรด�ำเนนิงำนของผูบ้รหิำรทกุปี 
โดยน�ำดชันชีี้วดัควำมส�ำเรจ็ของงำน (KPI : Key Performance 
Indicator) มำใช้ในกำรประเมินผลผู้บริหำรรวมทั้งพนักงำน
ทกุระดบั โดยมกีำรเปรยีบเทยีบ KPI ที่ก�ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำย

	 รายละเอียด	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561

จ�ำนวนผู้บรหิำร  13 คน 13 คน 14 คน
ค่ำตอบแทนรวมของผู้บรหิำร (ล้ำนบำท) 39.92 ล้ำนบำท 47.32 ล้ำนบำท 55.80 ล้ำนบำท
รูปแบบค่ำตอบแทน เงนิเดอืน / โบนสั เงนิเดอืน / โบนสั เงนิเดอืน / โบนสั

กับผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อพิจำรณำกำรปรับค่ำจ้ำงและกำร
จ่ำยค่ำตอบแทน (โบนสั) ประจ�ำปี

ทั้งนี้ ไม่มคี่ำตอบแทนอื่นๆ 
กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร, ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยฯ จ�ำนวน 14 คน ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน ส�ำหรบั
ผลกำรด�ำเนนิงำนในปี 2561 ในรปูเงนิเดอืนและค่ำตอบแทน 
เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น ล้ำนบำท
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) ด�ำเนนิธรุกจิ

ด้วยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยดึมั่นใน
อุดมกำรณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมำภำยใต้กรอบของ
จรรยำบรรณ โดยยดึหลกับรรษทัภบิำลที่ดแีละตระหนกัถงึ
ควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีซึ่งจะช่วยส่งเสรมิ
ให้องค์กรมศีกัยภำพในกำรแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
นอกจำกนี้กำรก�ำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่นกัลงทนุ สถำบนักำรเงนิ พนัธมติรทำงธรุกจิ และผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุฝ่ำย

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจอันจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบับรษิทั คณะกรรมกำร จงึได้ก�ำหนดนโยบำยกลไกกำร
บรหิำร กำรด�ำเนนิงำน และระบบกำรก�ำกบัดแูลบนหลกักำร
ก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีซึ่งยดึมั่นในควำมโปร่งใส รบัผดิชอบ
ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำย รวมทั้งยดึมั่นในควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำหรบั
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ

 บรษิทัฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กจิกำรที่ดอีย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดูแล
กจิกำรภำยในประเทศ เช่น หลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี
ส�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ องตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
รวมถงึหลกัเกณฑ์ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies – CGR) ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 ในปี 2561 บรษิทัได้ผลประเมนิในเรื่องกำรก�ำกบัดูแล
กจิกำร ดงันี้ 

  ได้รบัผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 
  จดทะเบยีน (Corporate Governance Report of  

  Thai Listed Companies – CGR) ประจ�ำปี 2561  
  ในระดบัดมีำก (Very Good) โดยสมำคมส่งเสรมิ 
  สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

  ได้รบัคะแนนประเมนิ 100 คะแนน จำกผลกำร 
  ประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
  ประจ�ำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมำคม 
  ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย 

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัมนีโยบำยในกำรสนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำย ทกุกลุม่ รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภท
สถำบันได้ใช้สิทธิต่ำงๆ ทั้งในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ 
และในฐำนะเจ้ำของบรษิทั ด้วยวธิกีำรและมำตรฐำนที่เป็นที่
ยอมรบัและเชื่อถอืได้ โดยให้สทิธใินกำรซื้อ ขำย โอน หลกั
ทรพัย์ที่ตนถอือยูอ่ย่ำงเป็นอสิระ กำรได้รบัส่วนแบ่งผลก�ำไร
จำกบรษิทั กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น กำรเสนอวำระกำร
ประชมุล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรบักำรเลอืกตั้ง
เป็นกรรมกำรบรษิทั กำรแสดงควำมคดิเหน็ในที่ประชมุอย่ำง
เป็นอสิระ และกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส�ำคญัของบรษิทั เช่น 
กำรเลอืกตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่ำสอบบญัช ีกำรแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิและข้อบงัคบั
ของบริษัท และกำรอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อ
ทศิทำงใจกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั 

นอกเหนอืจำกสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บรษิทัยงั
ได้ด�ำเนนิกำรในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นกำรส่งเสรมิและอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรใช้สทิธขิองผู้ถอืหุ้นเพิ่มเตมิ ดงันี้ 

 1.1 ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงชัดเจนและทันต่อเหตุกำรณ์ 
โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่ำน
ทำงตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

 1.2 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรำยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 
เพียงพอและมีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนประชุมผู้ถือ
หุ้น บรษิทัได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบั วนั เวลำ สถำนที่ และ

2.3	การก�ากับดูแลกิจการ
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ก�ำหนดวำระกำรประชมุผู้ถอืหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจน
โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ล่วงหน้ำประมำณ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ส�ำหรบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุ้น บรษิทัได้จดัให้มรีำย
ละเอยีดข้อมลูของแต่ละวำระ พร้อมค�ำชี้แจงเหตผุลประกอบ 
และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรโดยบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอื
นดัประชมุพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบกำรลงทะเบยีน 
เอกสำรและหลกัฐำนที่ผูเ้ข้ำประชมุต้องแสดงก่อนเข้ำประชมุ 
วธิกีำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบยีน และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้นประมำณ 30 วนั และจดัส่ง
เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อน
วนัประชมุอย่ำงน้อย 7 วนั 

 1.3 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉนัทะให้กรรมกำรอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชมุแทน
ตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้
จดัไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถอืหุ้น
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ตำม
แบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด 
พร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทก�ำหนดให้เป็นผู้รับ
มอบฉนัทะจำกผู้ถอืหุ้น 

 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบันหรือผู้ถือหุ้นที่
เป็นนกัลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกปละดูแลหุ้น บรษิทัได้ประสำน
งำนเรื่องเอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้ำ
ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรลงทะเบียนในวัน
ประชมุเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้น

 1.4 ในปี 2561 กรรมกำรบรษิทัทกุคนเข้ำร่วมกำร
ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น 

 1.5 บรษิทัได้จดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 
2561 ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรำ กรงุเทพฯ สำทร 
ซึ่งสำมำรถเดนิทำงได้สะดวก เนื่องจำกตดิถนนนรำธวิำส
รำชนครนิทร์ และตั้งอยูไ่ม่ไกลจำกสถำนรีถโดยสำรด่วนพเิศษ 
(Bus Rapid Transit) หรอื BRT  อำคำรสงเครำะห์ 

 1.6 บริษัทได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
บำร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุน้แต่ละ 

รำยที่ได้จดัพมิพ์ไว้บนแบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ 
เพื่อให้ขั้นตอนกำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ นอกจำกนี้ 
บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสำร กรณีรับมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุแทน และจดัเตรยีมอำกรแสตมป์
ส�ำหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะไว้บรกิำรให้แก่ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มำลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุ พร้อมเจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยควำม
สะดวกตลอดกำรลงทะเบยีน โดยบรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีน
ก่อนเริ่มกำรประชมุไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง 

 1.7 บรษิทัได้จดัให้มกีำรใช้บตัรยนืยนักำรลงคะแนน
ในทุกวำระที่จะต้องมีกำรลงมติ เพื่อควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ ประธำนในที่ประชุมจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้น
หรอืผู้รบัมอบฉนัทะที่ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงชูมอื และ
ลงคะแนนในบตัรยนืยนักำรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลำยมอืชื่อ 
และเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกคะแนนโดยกำรสแกนบำร์โค้ดที่
บตัรยนืยนักำรลงคะแนน พร้อมทั้งเกบ็บตัรดงักล่ำว ส่วนผู้
ถือหุ ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลำยมือชื่อในบัตร
ยนืยนักำรลงคะแนนโดยไม่ต้องชมูอื และจะเกบ็บตัรยนืยนั
กำรลงคะแนนที่เหน็ด้วยทกุใบพร้อมกนัทั้งหมดภำยหลงัเสรจ็
สิ้นกำรประชมุ ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมกำร
อสิระ บรษิทัจะด�ำเนนิกำรลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีงตำมควำมประสงค์ของผู้ถอืหุ้น 

 1.8 ส�ำหรับรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของ
แต่ละวำระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งในที่ประชุมทรำบได้
ภำยหลงัจำกเสรจ็สิ้นกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ 

 1.9 บริษัทได้จัดให้มีนักกฏหมำยที่เป็นอิสระท�ำ
หน้ำที่เป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงตลอดกำรประชมุ 
และมีตัวแทนอำสำพิพักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริม
ผู้ลงทนุไทยเข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์อกีด้วย 

 1.10 บริษัทได้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมภำยหลัง
จำกประธำนในที่ประชมุเปิดกำรประชมุแล้ว สำมำรถออก
เสยีงลงคะแนนได้ในวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงั
ไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้
เข้ำประชมุเป็นต้นไป จึงอำจท�ำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวำระไม่เท่ำกนัได้ 

 1.11 ในระหว่ำงกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ประธำนที่ประชมุ
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ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้แสดงควำมคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอื
ซกัถำมในวำระต่ำงๆ อย่ำงอสิระก่อนกำรลงมตใินวำระใดๆ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูล และรำยละเอียดในเรื่อง
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ในวำระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย
หรอืข้อซกัถำม บรษิทัได้จดัเตรยีมบคุลำกรที่เกี่ยวข้องเป็นผูใ้ห้
ค�ำตอบภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

 1.12 ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ในปี 2561 ที่ประชมุ
ได้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมล�ำดบัในระเบยีบวำระที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำโดยไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงล�ำดบัวำระดงักล่ำว และไม่มกีำรขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจำกที่ก�ำหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ภำยหลงัจำกที่ประชมุ
ได้พจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบยีบวำระครบถ้วนแล้ว ประธำน
จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิ่มเตมิในเรื่องที่มคีวำมสนใจ
ก่อนปิดประชมุ 

 1.13 บริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ในสำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนใน
แต่ละวำระผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัในวนัประชมุ 
ภำยหลงัเสรจ็สิ้นกำรประชมุ 

 1.14 บริษัทมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคญัต่ำงๆ ได้แก่ รำยชื่อ
กรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยจดักำรที่เข้ำร่วมประชมุ ขั้นตอนและ
วธิกีำรลงคะแนนเสยีง มตทิี่ประชมุ ผลกำรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวำระ รวมถงึค�ำถำม ค�ำชี้แจงและควำมคดิเหน็ของ
ผู้ถอืหุ้นที่เสนอในที่ประชมุ และจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ
สำมญัประจ�ำปี 2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วัน
ประชมุ และได้ส่งให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพำณชิย์ภำยในระยะเวลำที่กฏหมำยก�ำหนด พร้อม
ทั้งได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลผลประโยชน์ของ  

ผูถ้อืหุน้ทกุรำยทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้
ที่เป็นบคุคลธรรมดำ นกัลงทนุสถำบนั ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทย 
หรอืผู้ถอืหุน้ต่ำงชำตใิห้ได้รบัสทิธแิละกำรปฏบิตัทิี่เป็นธรรม

และเท่ำเทยีมกนัอย่ำงแท้จรงิ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
ดงันี้ 

กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอวำระกำรประชมุ
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรให้สิทธ ิ
ผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น และ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตั้งเป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระล่วงในช่วงเวลำ 
3 เดอืนจนถงึวนัสิ้นรอบบญัชปีระจ�ำปีของบรษิทั โดยบรษิทั
ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวผ่ำนทำงระบบ SET Portal ของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ส�ำหรบักำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2561 บรษิทั
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร
บรษิทัได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2561 – วนัที่ 31 ธนัวำคม  
2561 โดยสำมำรถส่งแบบเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรอื 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำร 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนที่ก�ำหนด ผ่ำนทำงเลขำนกุำรบรษิทั 
โดยมหีลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

กำรเสนอวำระกำรประชมุ บรษิทัให้สทิธผู้ิถอืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยที่ถอืหุ้น ณ วนัที่เสนอวำระกำรประชมุ นบั
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิกเสยีง
ทั้งหมดของบรษิทั เสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ โดยคณะ
กรรมกำรสรรหำฯ จะกลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อพจิำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และบรษิทั
จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่ำเป็นวำระที่ก�ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ 
แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู ้ถือหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจเุป็นวำระ บรษิทัจะชี้แจงเหตผุลให้ที่ประชมุ
สำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปีทรำบ 

นอกจำกนี้  บรษิทัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรำยเสนอชื่อบคุคล
เพื่อพจิำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำ 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้พจิำรณำเพื่อสรรหำรวมกบั
บคุคลอื่นตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำร 
บรษิทั จำกนั้นจะเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหน็ว่ำเหมำะสมให้
คณะกกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ ก่อนเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำอนมุตัติ่อไป 
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ทั้งนี้ ในปีที่ผ่ำนมำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชมุหรอื
เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี 2561 ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรดงักล่ำว 

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของ 
บรษิทัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรอืข้อมลูที่อำจมผีล 
กระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั เพื่อแสวงหำประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทำงมชิอบ ซึ่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
กรมกำร ผู้บรหิำร พนกังำน และผูท้ี่เกี่ยวข้องจะต้องพจิำรณำ
และรบัทรำบข้อมูลต่ำงๆ ที่อำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์
และยงัไม่สำมำรถเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ หรอืสำธำรณชน
ทั่วไปได้ ดงันั้นกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทัจงึเป็นเรื่องส�ำคญั
ที่ต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล 
อำจถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงไม่ถูกต้อง และเป็นกำรเอำ
เปรยีบบคุคลอื่น ซึ่งนอกจำกจะเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย
แล้วยงักระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอกีด้วย 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ทบทวนมำตรกำร
ห้ำมซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภำยใน 
(Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตัหิลกั
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2559 
และยกระดบักำรปฏบิตัขิองบรษิทัให้เป็นไปตำมแนวปฏบิตั ิ
ที่ดทีี่ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ แนะน�ำ ดงันี้ 

  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุคนในบรษิทั (รวม  
  ทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ 
  และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำว)  
  ต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั ภำยในเวลำ  
  7 วนั ก่อนมกีำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส 
  และงบกำรเงนิประจ�ำปี และภำยใน 24 ชั่วโมง 
  หลงักำรเปิดเผยงบกำรเงนิดงักล่ำว 

ทั้งนี้ เลขำนกุำรบรษิทัจะแจ้งเป็นจดหมำยไปยงับคุคล
ที่เกี่ยวข้องให้ทรำบช่วงระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ 

บรษิทัได้ก�ำหนดให้มกีำรสอบทำนกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์
ของบคุคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ และห้ำมมใิห้พนกังำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินเปิดเผยงบกำรเงินให้

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินทรำบใน
ช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบกำรเงินจนถึงวันเปิดเผยงบกำร
เงนิดงักล่ำว นอกจำกนี้ในกรณทีี่ทรำบข้อมูลใดๆ ที่ยงัไม่
เปิดเผยซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องไม่ซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 
24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะ
ทั้งหมดแล้ว

  กรรมกำรและผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. 
  (“ผู้บรหิำรระดบัสูง”) จะต้องรำยงำนกำรถอืครอง 
  หลทัรพัย์ของบรษิทัเมื่อได้แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
  กรรมกำรหรือผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็น 
  ครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภำยใน  

  30 วันท�ำกำรนับจำกวันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง และ 
  รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ 
  ของบรษิทัเมื่อมกีำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอน 
  หลกัทรพัย์ของบรษิทั (แบบ 59-2) ภำยใน 3 วนั 
  ท�ำกำรนบัจำกวนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลง

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำม
มำตรกำรดงักล่ำว โดยก�ำหนดให้มกีำรรำยงำนกำรเปลี่ยน 
แปลงกำรถือหลักทรัพย์ดังกล่ำวในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบทกุครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถอื ณ 
ต้นปี สิ้นปี และที่มกีำรซื้อขำยระหว่ำงปีของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดับสูง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฎกำรกระท�ำ 
ควำมผดิของกรรมกำร ผู้บรหิำรระดบัสูง และพนกังำนที่
เกี่ยวข้องกบักำรใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด 

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดกำร
เกี่ยวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมำยถงึคณะกรรมกำรบรษิทั และพนกังำน จงึได้มนีโย
บำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุรติ เปิดกว้ำง 
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนกังำนทกุคน ปฏบิตัดิงันี้

  ห้ำมประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับ 
  บรษิทั หลกีเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบัตนเอง 
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  หรอืบคุคล/นติบิคุคลที่เกยีวข้อง ที่อำจก่อให้เกดิ 
  ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั

  คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีกำร 
  ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและกำรเปิดเผย 
  ข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ตำมที่กฏหมำยหรอื 
  หน่วยงำนก�ำกบัดูแลก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครดั

  ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรที่เกี่ยว 
  โยงกนั รำยกำรนั้นจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ 
  ทั่วไปตำมหลักกำรคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัต ิ 
  ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เปรยีบเสมอืนกำร 
  ท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก และค�ำนงึถงึประโยชน์ 
  สูงสดุของบรษิทั

  กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำร 
  พิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผล 
  ประโยชน์

  ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไป 
  ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรที่คณะ 
  กรรมกำรบรษิทัอนมุตั ิ ซึ่งอำจจะก่อให้เกดิควำม 
  ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต้องผ่ำนกำรสอบทำน 
  และให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
  หรอืผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี

3.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม 

และถอืมั่นในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ด�ำเนนิธรุกจิโดยยดึ
หลกักำรสร้ำงคณุค่ำร่วมกนัระหว่ำงองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทกุฝ่ำยเพื่อประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงยั่งยนื โดยคณะกรรมกำร
เป็นผู้ก�ำกับดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถงึดแูลให้มั่นใจได้ว่ำสทิธิ
ดงักล่ำวได้รบัควำมคุม้ครองและได้รบักำรปฏบิตัด้ิวยควำม
เสมอภำคอย่ำงเคร่งครดั 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้อนมุตัใิห้ทบทวน
และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้มนีโยบำย กลยทุธ์ แนวทำงปฏบิตั ิและ
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรที่ครอบคลมุ ซึ่งจะช่วยลดควำม

เสี่ยงด้ำนชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์องค์กร ทั้งนี้ สำมำรถสรปุ
แนวทำงกำรปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนได้เสยีได้ดงันี้ 

 3.1 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของ
บริษัทจึงก�ำหนดให้คณะกรรมกำรในฐำนตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นรวมทั้งผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้อง
ด�ำเนนิธรุกจิเพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเพิ่มมลูค่ำให้กบั
ผู้ถอืหุ้นในระยะยำว 

บริษัทเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ำที่ใน
กำรดแูลผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีม ทั้งสทิธขิั้นพื้นฐำนที่ก�ำหนด
ไว้ตำมกฎหมำย และข้อบงัคบับรษิทั เช่นสทิธใินกำรเข้ำร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ กำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ กำรเลอืก
ตั้งกรรมกำร สทิธทิี่จะได้รบัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม รวมถงึ
ยงัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่ำงๆ เกี่ยวกบั
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัผ่ำนกรรมกำรอสิระ 

 3.2 พนักงำนงำน 

 ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำม
จรรยำบรรณบริษัท คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำย 
และปรำศจำกกำรละเมดิสทิธมินษุยชน 

 ด้ำนกำรดูแลพนักงำน

 กำรบริหำรค่ำตอบแทน 
 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทน

พนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำน
อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรเปิดเผยไว้ในข้อบังคับกำรบริหำร
งำนบคุคล มกีำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของแต่ละ
ระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยบริษัทก�ำหนดงบ
ประมำณกำรบริหำรค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลกำร
ด�ำเนนิงำนของบรษิทัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทในแต่ละปี เช่น กำรสร้ำงยอดขำย ก�ำไรสุทธ ิ
และ EBITDA ส่วนในระยะยำวจะพจิำรณำผลกำรด�ำเนนิงำน
ตำมแผนธรุกจิในระยะยำว เช่น กำรขยำยธรุกจิ อตัรำกำร
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เตบิโตของก�ำไร ส่วนแบ่งกำรตลำด และปรบัปรงุประสทิธ
ภำพในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรบริหำรสวัสดิกำร 

 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทน
พนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำน
อย่ำงชดัเจน มุ่งเน้นกำรจดัสวสัดกิำรต่ำงๆ ให้แก่พนกังำน
ทกุกลุม่อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยมกีำรทบทวนกำรจดั
สวสัดกิำรต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวะ
เศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป กำรจดัสวสัดกิำรให้แก่
พนกังำนครอบคลมุในทกุช่วงระยะเวลำตั้งแต่เข้ำงำนจนหลงั
เกษยีณอำย ุและครอลคลมุในทกุด้ำนตั้งแต่สวสัดกิำรเกี่ยวกบั
กำรปฏบิตังิำน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง เครื่อง
แบบพนักงำนงำน) สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ (เช่น กำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี) และสวัสดิกำรเพื่อควำมเป็นอยูห่รอืกำร
ช่วยเหลอืพนกังำนในกรณต่ีำงๆ (เช่น กองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี 
กำรประกนัสขุภำพและอบุตัเิหต ุเงนิช่วยเหลอืตำมโอกำส) 

 กำรดูแลพนักงำนในระยะยำว

 บรษิทั มนีโยบำยในกำรดูแลพนกังำนในระยะยำว
อย่ำงต่อเนื่อง โดยจดัให้มกีองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี (พนกังำน
ที่เป็นสมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุนใน
อตัรำร้อยละ 2 – 15 ของค่ำจ้ำงพนกังำน และบรษิทัจะ
จ่ำยสมทบเป็นรำยเดอืนเข้ำกองทนุในอตัรำร้อยละ 2 ของ
ค่ำจ้ำงพนกังำนตำมอำยงุำนของพนกังำน 

 ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนงำน และชั่วโมงกำรฝึก 

 อบรม 

 บริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรเรียนรู ้และพัฒนำ
พนกังำนโดยก�ำหนดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยใน
และภำยนอกเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อ
กำรฝึกฝนและพฒันำตนเองต่อกำรปฎบิตังิำน ทั้งนี้บรษิทัยงั
ได้จดัให้กำรอบรม โดยเชญิวทิยำกรผูม้คีวำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำน จำกภำยนอกมำให้ควำมรูแ้ก่พนกังำนอย่ำงสม�่ำ 
เสมอ และได้มกีำรทดสอบควำมรูพ้นกังำน อำทเิช่น กำรท�ำ
แบบทดสอบ TOEIC วดัควำมรูค้วำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ 

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บรษิทัมแีผนจดัท�ำนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสรมิให้มกีำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 3.3 ลูกค้ำ 

 บริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้ำ โดยเอำใจใส่ดูแลและรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ ให้บรกิำร
แก่ลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ รกัษำควำมลบัลูกค้ำ 
ไม่ท�ำกำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ หำกมไิด้รบัอนญุำตจำก
ลกูค้ำบรษิทัมรีะบบและหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่รบัข้อร้องเรยีน
ของลกูค้ำ มแีนวทำงในกำรพจิำรณำ เพื่อเร่งด�ำเนนิกำรหำ
ข้อยุติด้วยควำมเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่ำว
โดยเรว็ที่สดุ

 3.4 คู่ค้ำ 

 บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุรจิ 
โปร่งใส โดยยกึถอืหำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ
สญัญำที่ก�ำหนดกลัคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครดั โดยมกีำรพจิำรณำ
รำคำและยตุธิรรม โดยค�ำนงึถงึคำมสมเหตสุมผลด้ำนรำคำ 
คณุภำพ และบรกิำรที่ได้รบั มกีำรก�ำหนดระเบยีบในกำรจดัหำ 
และด�ำเนนิกำรต่ำงๆ ที่ชดัเจนไม่เรยีกหรอืรบัทรพัยส์นิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ สนบัสนนุกำรจดัหำที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่ท�ำธรุกจิกบัคู่ค่ำที่มพีฤตกิรรมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย 

 บรษิทัได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรจดักำและคกัเลอืกคู่ค้ำ 
โดยก�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนถงึนโยบำยกำรจดัหำและคดัเลอืก 
คุณสมบัติ ขั้นตอนกำรท�ำธุรกิจอย่ำงมีระบบ เป็นธรรม 
โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมและสิ่งแวดล้อม และบริษัท
ไม่ท�ำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท�ำผิดกฎหมำย
หรอืมพีฤตกิรรมที่ส่อไปในทำงทจุรติ 

 
 3.5 ผู้ร่วมลงทุน 

 บริษัทเคำรพซึ่งสิทธิของผู ้ร ่วมทุนและปฏิบัติต่อ 
ผู้ร่วมทนุอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรยีบผู้ร่วมทนุ ตลอดจน
ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู ้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรร่วมทนุให้มคีวำมแขง็แกร่ง 
สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผล
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม โปร่งใส รวมทั้งตดิตำมและผลกั
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ดันให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนเป็นไปตำมกรอบ
ของกฎหมำยและแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื ทั้งนี้ เพื่อ
ให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค์ของกจิกำรร่วมทนุ 

 
 3.6 เจ้ำหนี้ 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ค�ำนงึถงึควำมเสมอภำคของ
ทกุฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ควำมซื่อสตัย์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และ
ยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเชื่อถือและกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
อย่ำงเป็นธรรม โดยมนีโยบำยและแนวทำงปฏบิตัต่ิอเจ้ำหนี้ 
ดงันี้ 

  จัดท�ำสัญญำกับเจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงถูกต้อง 

  ตำมกฎหมำย เสมอภำคเป็นธรรม และโปร่งใส  
  โดยไม่เอำเปรยีบคู่สญัญำ 

  ไม่ใช้วิธีกำรทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จ 
  จรงิส�ำคญัใดๆ ที่อำจท�ำให้เจ้ำหนี้ได้รบัควำมเสยีหำย 

  ปฏบิตัติำมเงื่อนไขข้อตกลงของสญัญำต่ำงๆ ที่ได้ 
  ท�ำไว้กบัเจ้ำหนี้ทกุประเภทอย่ำงเคร่งครดั ถกูต้อง 
  ตรงไปตรงมำ 

 นอกจำกนี้ เพื่อรกัษำควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหนี้ บรษิทั
ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรเงนิทนุให้มโีครงสร้ำง
ทำงกำรเงนิที่เหมำะสม มกีำรสื่อสำรกบัเจ้ำหนี้ถงึสถำนะ
ของธรุกจิอย่ำงสม�่ำเสมอและมุง่มั่นในกำรรกัษำสมัพนัธภำพ
ที่ยั่งยนืกบัเจ้ำหนี้ 

 3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัยดึมั่นในกำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกัจรยิธรรม 
และปฏบิตัติำมกฎหมำย และ/หรอื กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
ดูแลป้องกันให้มีกำรด�ำเนินงำนของบริษัทก่อให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อคณุภำพชวีติของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถำนประกอบกำรของ
บรษิทัตั้งอยู ่ สนบัสนนุโครงกำรและกจิกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชมุชนและสงัคมอย่ำงสม�่ำเสมอ

 3.8 คู่แข่ง

 บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัที่ด ี รกัษำ

บรรทดัฐำนข้อพงึปฏบิตัใินกำรแข่งขนั และจะไม่แสวงหำ
ข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงธุรกิจด้วยวิธีกำรที่ไม่
สจุรติหรอืไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท�ำลำยชื่อเสยีงทำงธรุกจิ
ของคู่แข่งโดยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย

3.9 ภำครัฐ

บรษิทัให้ควำมร่วมมอืและสนบัสนนุนโยบำยภำครฐัเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชำตภิำยใต้กฎหมำยและหลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเข้ำโครงกำรหรอืแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุรติกำรคอรปัชั่น รวมถงึกำรสนบัสนนุกจิกรรมที่ส่งเสรมิ
และปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฏหมำย และ
ระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง

3.10 สื่อมวลชน 

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่
สื่อมวลชนอย่ำงรวดเรว็ ถูกต้อว โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน
สำมำรถสื่อสำรต่อไปยังสำธำรณชนได้อย่ำงถูกต้อวและ
ทนัเหตกุำรณ์ นอกจำกนี้ ยงัสร้ำงกำรมส่ีวนรวมกบัสื่อมวลชน
อย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ
ของสื่อมวลชน อำท ิกำรเรยีนเชญิเข้ำรวมงำนแถลงข่ำว หรอื
กจิกรรมต่ำงๆที่บรษิทัจดัขึ้น รวมถงึสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี
กบัสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันเพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำ หรือกำรสนับสนุนกิจกรรมวิชำกำรของ
สื่อมวลชน 

นโยบำยและแนวทำงปฎิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต

 บรษิทัฯ มคีวำมตระหนกัยดึมั่นกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง
มคีณุธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และผู้มสี่วนได้เสยี
ทกุกลุม่ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีและจรรยำบรรณ
ทำงธรุกจิ ซึ่งเป็นกำรสนบัสนนุกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนืให้แก่
บรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 13 กรกฎำคม 2559 บรษิทัฯ ได้ร่วมลง
นำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (Collective Action Coalition : 
CAC) : ซึ่งเป็นโครงกำรที่รฐับำลและส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 
8 องค์กรได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสริมสถำบัน
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กรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 
หอกำรค้ำนำนำชำต ิสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมำคม
ธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผลักดันให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ภำคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2560 

นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด 

เพื่อเป็นกำรให้สทิธแิก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ ในกำรตดิตำม
ตรวจสอบกำรฏบิตังิำนของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืให้มี
ประสทิธปิระสทิธผิลและควำมโปร่งใส คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
และบริษัทในเครือ จึงจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสรับ
เรื่องรำวร้องทกุข์ ร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัในเครอืที่ถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิกฎหมำย รวมถงึ 
ที่อำจเกดิขดัแย้งกบัผู้เกี่ยวข้อง 

บรษิทัฯ ก�ำหนดให้มช่ีองทำงแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีน
กำรทจุรติคอร์รปัชั่น กำรกระท�ำผดิกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณ 
รำยงำนทำงกำรเงนิที่ไม่ถกูต้อง กำรถกูละเมดิสทิธ ิกำรทจุรติ
คอร์รปัชั่น หรอืระบบควบคมุภำยในที่บกพร่องผ่ำนช่องทำง
ดงัต่อไปนี้ 

เวบ็ไซต์บรษิทั : www.wice.co.th
จดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์  : คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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หมายเหต ุ ผู้มสี่วนได้เสยีที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนไม่

ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของ 

บรษิทัฯ ด�าเนนิการตรวจสอบข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิตามที่มผีูแ้จ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ได้รบัทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รบัแจ้ง

กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่องที่พนักงำนร้องเรียน
เกี่ยวกบัเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท�ำผดิ

 บรษิทัฯ ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรร้องทกุข์ให้พนกังำน 
กรณีพนักงำนมีควำมคิดเห็นหรือควำมขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
สภำพกำรจ้ำง กำรท�ำงำน สทิธปิระโยชน์ หน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของพนกังำน โดยมหีลกัเกณฑ์กำรร้องทกุข์ ดงันี้ 

ควำมหมำยและขอบเขตกำรร้องทุกข์

 (1) ข้อร้องทกุข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกบักำรท�ำงำน มใิช่ 
  เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำร 
  ท�ำงำน

 (2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงำนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
  ควำมคดิเหน็ หรอืข้อขดัแย้ง ว่ำด้วยระบบ หรอื 
  วิธีกำรท�ำงำนสิทธิประโยชน์ สัญญำหรือสภำพ 
  กำรจ้ำง ควำมประพฤติและควำมเป็นธรรมของ 
  พนกังำน 

 (3) ข้อร้องทกุข์ต้องมใิช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้ำย  
  เลกิจ้ำง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตวับคุคล

วิธีกำรและขั้นตอนกำรร้องทุกข์

 (1) ก่อนที่จะเข้ำด�ำเนินกำรร้องทุกข์ตำมขั้นตอน  
  พนกังำนควรปรกึษำหำรอืกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง 
  ก่อนและผูบ้งัคบับญัชำทกุคนควรให้ควำมส�ำคญั 
  แก่ปัญหำพนกังำน ไม่ว่ำจะเลก็น้อยเพยีงใด จะ 
  ต้องไม่ทิ้งปัญหำและต้องพยำยำมแก้ไขให้แล้ว 
  เสรจ็โดยเรว็ 

 (2) หำกปัญหำของพนักงำนไม่ได้รับกำรแก้ไขใน 
  เวลำอันสมควร หรือเป็นปัญหำเกี่ยวกับผู้บังคับ 
  บัญชำโดยตรงพนักงำนอำจร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
  กบัผู้บงัคบับญัชำระดบัเหนอืขึ้นไป เป็นหนงัสอื 
  โดยชี้แจงสำเหตแุละข้อมลูที่สมบรณ์ูภำยใน 7 วนั  
  นบัแต่วนัที่มกีำรขดัแย้ง และผู้บงัคบับญัชำต้อง 
  รีบไต่สวนข้อร้องทุกข์วินิจฉัยและแจ้งผลให้แล้ว 
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  เสรจ็ภำยใน 20 วนันบัแต่วนัที่ได้รบัข้อร้องทกุข์ 
  ให้ผูร้้องทกุข์ทรำบ ด้วยกำรชี้แจงด้วยวำจำนพร้อม 
  บนัทกึค�ำชี้แจงเหตผุลไว้ในส�ำนวน โดยผูร้้องทกุข์ 
  ลงลำยมอืชื่อรบัทรำบผลพจิำรณำหรอืกำรวนิจิฉยั 
  เป็นหนงัสอืชี้แจง แล้วแต่กรณ ี

ควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
  (1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับกำรพิจำรณำด้วยควำม 

   เป็นธรรม ไม่ถกูกลั้นแกล้ง โยกย้ำยหน้ำที่ หรอื 
   ลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่เป็นกำรร้องทกุข์ 
   ด้วยเจตนำที่ไม่สจุรติ 

  (2) พนักงำนที่ให้กำรเป็นพยำน หรือร่วมในกำร 
   สอบสวนจะได้รบักำรคุม้ครอง ไม่ถกูกลั่นแกล้ง 

   โยกย้ำยหน้ำทหีรอืลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่ 
   พนักงำนมีเจตนำให้กำรด้วยอคติ ปรักปร�ำ  
   เป็นเทจ็ หรอืไม่ให้ควำมร่วมมอืในกระบวนกำร 
   สอบสวนหำควำมจรงิ 

  (3) กำรพจิำรณำลงโทษพนกังำนตั้งแต่ขั้นพกังำน 
   ขึ้นไป และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ ประธำน 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรจะแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
   พจิำรณำเป็นครำวๆ ไป และจะสิ้นสภำพลง 
   ทันทีที่กำรพิจำรณำลงโทษหรือพิจำรณำข้อ 
   ร้องทกุข์นั้นๆ สิ้นสดุลง 

หำกพนักงำนเห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือ
พบจุดเสี่ยง หรือกำรกระท�ำใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบกับ
บรษิทัฯ กส็ำมำรถด�ำเนนิกำรร้องทกุข์ได้ทำงช่องทำงดงักล่ำว 
ทั้งนี้กระบวนกำรร้องทุกข์และกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง
ต่ำงๆ บรษิทัฯฯได้ระบไุว้อย่ำงชดัเจนในคู่มอืพนกังำน เพื่อ
ให้พนกังำนทกุคนรบัทรำบและปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั 

นโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือ

ผู้แจ้งข้อมูลในกำรกระท�ำผิด

ในกำรร้องเรียนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำผิดจรรยำ
บรรณทำงธรุกจิของพนกังำน บรษิทัฯ จะด�ำเนนิกำรตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนและบนัทกึกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้งด�ำเนินกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำร้องเรียนเป็นควำมลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่
อำจเกดิขึ้นกบัผู้แจ้งเบำะแสดงักล่ำว

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษิทัให้ควำมส�ำคญัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำก

เรื่องที่มผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผูม้ส่ีวน
ได้เสียจึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมและก�ำหนด
มำตรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำง 
กำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด มสีำระส�ำคญัครบถ้วนเพยีงพอ โปร่งใส เชื่อถอืได้ 
และทนัเวลำ 

บรษิทัยดึถอืปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด 
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ตดิตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูอ่ย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ 
ผู้ถอืหุ้นเชื่อมั่นในกำรด�ำเนนิธรุกจิที่โปร่งใส อำทิ

  4.1 จัดท�ำแบบรำยงำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกบัผูด้�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู 
และรำยงำนต่อ ก.ล.ต.

  4.2 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบั
สงูต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องกบักำรบรหิำร
จัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมหลักเกณฑ์ 
รูปแบบ และวธิกีำรที่บรษิทัก�ำหนด 

  4.3 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผย 
รำยงำนกำรซื้อขำย ถอืครองหุน้สำมญัของบรษิทัให้ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรรบัทรำบทดุครั้งที่มกีำรประชมุ รวมถงึกำรถอื
หุ้นสำมัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ
บุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส 
และเปิดเผยจ�ำนวนหุน้ที่ถอื ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มกีำรซื้อขำย
ระหว่ำงปีไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

  4.4 จดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำนผู้สอบ
บญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี 

  4.5 เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และ
รำยงำนประจ�ำปี ภำยใน 120 วนันบัแต่วนัสิ้นสดุรอบปีบญัช ี

  4.6 เผยแพร่รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ครั้ง
ล่ำสดุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
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  4.7 เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
คระกรรมกำรชดุย่อย จ�ำนวนครั้งของกำรประชมุและจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำประชมุเป็นรำยบคุคล

  4.8 เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบรษิทัในรำยงำนประจ�ำปี 

  4.9 เปิดเผยวธิกีำรสรรหำกรรมกำร และวธิกีำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังืำนของคณะกรรมกำร 

  4.10 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู รวมทั้งรปูแบบ ลกัษณะ และ
จ�ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับกำรเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย เป็นรำยบคุคล

  4.11 เปิดเผยข้อมลูกำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรของ
กรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) เป็นรำยบคุคล

  4.12 เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและกำร
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน 
และบรษิทัอื่นๆ อย่ำงชดัเจน 

  4.13 เปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นนอก
เหนอืจำกค่ำสอบบญัชใีนรำยงำนประจ�ำปี 

  4.14 เปิดเผยหนงัสอืบรคิณห์สนธแิละข้อบงัคบัของ
บรษิทับนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

  4.15 เปิดเผยโครงกำรลงทนุที่ส�ำคญัต่ำงๆ และ
ผลกระทบที่มต่ีอโครงกำรลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องได้รบัทรำบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถงึ และโปร่งใส

ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท 
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำม 

ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำร
ด�ำเนนิงำน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกกำรเปิด
เผยข้อมูลตำมหน้ำที่ภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยแล้ว 
บรษิทัยงัได้พฒันำช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมลูและข่ำวสำร 
ผ่ำนสื่อที่หลำกหลำยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้อง 
อำทิ

  จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่อง 
  ทำงตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทนุ

  แถลงข่ำวผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำไตรมำส รวมทั้ง 
  ข่ำวโครงกำรลงทนุและกจิกรรมที่ส�ำคญัของบรษิทั  
  เป็นประจ�ำ 

  แถลงผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำไตรมำส แก่นกัลงทนุ  
  และนกัวเิครำะห์ 

  จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 
  ในประเทศและต่ำงประเทศ 

  เผยแพร่ข่ำวผ่ำนสื่อมวลชนในรูปแบบต่ำงๆ อำท ิ 
  ข่ำวประชำสมัพนัธ์ ภำพข่ำว บทควำม สื่อโฆษณำ 

  และโซเซยีลมเีดยีต่ำงๆ 

  เผยแหล่งข้อมูลข่ำวสำรถึงพนักงำนผ่ำนสื่อ 
  อเิลก็ทรอนกิส์ต่ำงๆ อำท ิอนิทรำเนต็ อเีมล และ 

  โซเซยีลมเีดยี 

  เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต์ www.wice.co.th และ  
  www.facebook.com/wice logistics public 
  company limited

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

สมัภาษณ์รายการ “มองโลกมองเรา”ทางช่อง 3SD หมายเลข 28 ออก
อากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมกำรตระหนกัดว่ีำ ข้อมลูของบรษิทัทั้งที่เกี่ยวกบั
กำรเงนิและที่ไม่ใช่กำรเงนิล้วนมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจ
ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั จงึได้ก�ำชบัให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน เชื่อถอืได้ สม�่ำเสมอ และทนัเวลำ ซึ่งฝ่ำยบรหิำร
ของบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด 
ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทจัดให้มี
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพำะโดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ และเลขำนกุำรบรษิทั 
ท�ำหน้ำที่ตดิต่อสื่อสำรกบัผูล้งทนุสถำบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิครำะ 
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และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 หรือ 
E-mail : Secretary2@wice.co.th 

กิจกรรมกำรในปี 2561 กรรมกำรผู้จัดกำร และฝ่ำย
บริหำร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำรบริษัท ได้
ด�ำเนนิกจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ในรูปแบบต่ำงๆ แยกเป็น
ประเภทต่ำงๆ ได้ดงันี้ 

 1. กำรจดักจิกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ
รว่มกบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) 
ไตรมำสละครั้ง เพื่อแถลงผลกำรด�ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

 2. กำรเข้ำพบผผู้บรหิำรโดยกำรนดัหมำยจำกนกัลงทนุ
และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถำมข้อมูลบริษัท 
(Company Visit) จ�ำนวน 12 ครั้ง 

 3. กำรจดัพบนกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์กลุม่ย่อยจ�ำนวน 
2 ครั้ง 

 4. กำรสมัภำษณ์ทำงรำยกำร และทำงโทรศพัท์ จ�ำนวน 
10 ครั้ง

 
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถเป็นที่ยอมรบั เป็นผูม้บีทบำทส�ำคญัใน
กำรก�ำหนดนโยบำยของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู
วำงแผนกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตลอดจน
ก�ำหนดนโยบำยกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสี่ยง และภำพรวม
ขององค์กร มบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และผลกำรปฏบิตังิำน
ของผู้บรหิำรระดบัสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงอสิระ 

  คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบไปด้วยกรรมกำรที่
เป็นผู้บรหิำร 4 คน คอื ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร ฝ่ำยพฒันำธรุกจิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยสนบัสนนุ
องค์กร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ และกรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน ซึ่งกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท 
รำยละเอียดปรำกฎตำมประวัติกรรมกำรบริษัทในรำยงำน
ประจ�ำปี 

  บรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน 4 คน ซึ่งเป็นครึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรอสิระจะท�ำ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร เสนอแนะ
และแสดงควำมคดิเหน็ สนบัสนนุนโยบำยที่เป็นประโยชน์
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ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืคดัค้ำนแนวทำงที่อำจก่อให้เกดิควำมไม่เป็น
ธรรม หรอืไม่โปร่งใสซึ่งอำจกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ ดแูลให้บรษิทัก�ำหนดและเปิดเผย
นโยบำยด้ำนกำรดูแลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 
5.2 ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
  ให้คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
  1. บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด

แก่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวทำงปฏบิตัสิ�ำคญั 
4 ประกำร คอื 

   1.1 กำรปฏบิตัหิน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดั 
ระวงั และรอบคอบ (Duty of Care) 

   1.2 กำรปฏบิตัหิน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุรติ 
(Duty of Loyalty)

   1.3 กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิี่ประชมุ
ผู้ถอืหุ้น (Duty of Obedience) 

   1.4 กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลำ (Duty of Disclosure) 

  2. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
ในเรื่องจ�ำนวนกรรมกำร สัดส่วนกรรมกำรอิสระ รวมทั้ง
คณุสมบตัทิี่หลำกหลำยเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ 
ของบรษิทั 

  3. ก�ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรทบทวนและอนุมัติเป็น
ประจ�ำทกุปี 

  4. พจิำรณำแผนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน งบประมำณ 
เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ตลอดจนพฒันำ
ขดีควำมสำมำรถของบรษิทัให้แข่งขนัได้ในระดบัสำกล

  5. ติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไป
ปฏิบัติ และติดตำมกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน โดยมีกำร
รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งนโยบำย
เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ 
โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกรของบรษิทั 

  6. จดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบรษิทั  มตคิณะกรรมกำรบรษิทั และมตขิอง
ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ 
และควำมซื่อสตัย์สจุรติเพื่อประโยชน์สงูสสดุของบรษิทัและ 
เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง 

  7. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษัทควบคู่กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์
ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทดุฝ่ำย

  8. ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและมำตรำกำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ

  9. ก�ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยง และก�ำกบั
ดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล รวมทั้งมีหำรทบทวนและประเมินระบบกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอและเมื่อระดับควำมเสี่ยง
มกีำรเปลี่ยนแปลง

  10.  ก�ำกบัดูแลและพฒันำบรรษทัภบิำลของบรษิทั 
ให้อยู่ในระดบัสำกล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ตดิตำมให้มกีำรปฏบิตั ิ และเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบิตัติำม
หลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณบรษิทั 

  11. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส�ำนักใน
จรยิธรรมและคณุธรรม และปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำล 
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของบริษัท 
พร้อมทั้งก�ำกบัดูแลให้มรีะบบกำรควบคมุภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม รวมทั้งป้องกนักำรกระท�ำผดิ
กฎหมำย 

 12. ติดตำมดูแลสภำพคล่องงทำงกำรเงินและควำม
สำมำรถในกำรช�ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรอืกลไกในกำรแก้ไข
หำกเกดิปัญหำ 

 13. ก�ำกบัดูแลในระบบกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และกำรเปิดเผยข้อส�ำคญัต่ำงๆ ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลำ 
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏบิตัทิี่เกี่ยวข้อง 

 14. ดูแลให้มั่นใจว่ำผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ
ในเรื่องส�ำคญัของบรษิทั เคำรพสทิธแิละปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ำกับ
ดูแลให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับ
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ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบำะแสหรือผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิผล และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อำจเป็น
ปัญหำกบัคณะกรรมกำรได้โดยตรง 

 15. พจิำรณำแผนพฒันำผู้บรหิำรระดบัสูง และแผน
สืบทอดประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร 
และก�ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บรหิำรระดบัสูงที่มปีระสทิธผิลเป็นประจ�ำปี และมรีะบบ
กำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู ้บริหำรระดับสูงที่
รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกบัควำมรบัผดิชอบและผลกำร
ด�ำเนนิงำนเพื่อก่อให้เกดิแรงจงูใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 16. ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นประจ�ำปี โดยให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
เป็น 2 แบบ คอื ประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
บริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล รวมทั้ง
ติดตำมผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะ
กรรมกำรชุดย่อยเพื่อพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำร
บริษัท และทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรบรษิทัเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ 

 17. ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและเลือกตั้ง
บคุคลเป็นกรรมกำรบรษิทัอย่ำงโปร่งใส และมกีำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอย่ำง
เหมำะสม 

 18. อทุศิเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่อย่ำงเพยีงพอ เข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่ในกรณทีี่มเีหตสุดุวสิยั โดยกรรมกำรบรษิทัที่ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำฯ 
ที่ประชมุทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ 

 19. ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร หรือ 
ผู้ถือหุ้นก�ำกับดูแลให้มีกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิ
ควรให้ทรพัย์สนิของบรษิทัและกำรท�ำธรุกรรมกบัผูท้ี่มคีวำม
สมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะที่ไม่สมควร 

 20. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
ต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรหรือกิจกรรมสัมมนำที่เป็นกำร

เพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริษัทอำจขอ 

ค�ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญใน
วชิำชพีอื่นๆ หำกเหน็ว่ำมคีวำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 

5.3 บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
ให้ประธำนกรรมกำรมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
 1. พิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และดแูลให้กรรมกำร
บรษิทัได้รบัข้อมลูอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลำ
ก่อนกำรประชมุ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจ
ได้อย่ำงเหมำะสม 

 2. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นประธำน
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 

  2.1 ด�ำเนนิกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัตำม
ระเบยีบวำระ ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมำย 

  2.2 จดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และส่งเสรมิให้
กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ 
โดยค�ำนงึถงึผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน 

  2.3 สรปุมตทิี่ประชมุและสิ่งที่ต้องด�ำเนนิกำรต่อ
อย่ำงชดัเจน 

  2.4 ก�ำหนดให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั
โดยไม่มกีรรมกำรบรษิทัที่มำจำกฝ่ำยจดักำร 

 3. เป็นผูน้�ำในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตำมระเบยีบ 
วำระ ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมำย โดยจดัสรรเวลำ
ให้เหมำะสม รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิด
เห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำม
ของผู้ถอืหุ้นอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

 4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฎิบัติ
ตำมหลกับรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทั 

 5. เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำร 
บริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำย
ของบรษิทั 
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 6. ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำร
อย่ำงโปร่งใสในกรณทีี่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

 7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำง
และองค์ประกอบที่เหมำะสม

 8. ก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บรษิทัโดยรวม คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และกรรมกำร
บรษิทัแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิล 

 5.4 อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรบรษิ�ทมอี�ำนำจอนมุตัเิรื่องต่ำงๆ ของ

บรษิทัตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย  ข้อบังคับ
ของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทั และมตทิี่ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้ ซึ่งรวมถงึกำรก�ำหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำน แผนหลกัในกำรด�ำเนนงิำน นโยบำย
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงบประมำณ และแผนกำร
ด�ำเนนิงำนธรุกจิประจ�ำปี ก�ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรของ
ผลกำรด�ำเนินงำน กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนิน
งำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ รำยกำรระหว่ำงกนัที่ส�ำคญั 
กำรเข้ำควบรวมกจิกำร กำรแบ่งแยกกจิกำร และกำรเข้ำร่วมทนุ 

 5.5 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะ

กรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร 
 บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน 
โดยกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและ
ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่ก�ำหนด ดงันั้น ประธำนกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสอง
ต�ำแหน่งต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อให้ได้บคุคลที่มคีวำมเหมำะสมที่สดุ นอกจำกนี้ คณะ
กรรมกำรบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และมกีำรทบทวนแผนดงักล่ำว
เป็นประจ�ำทกุปี โดยมกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงกรรมกำรที่
ไม่เป็นผูบ้รหิำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำประชมุในวำระดงักล่ำว 

 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  
และไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจน

ไม่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้ำที่
ระหว่ำงกำรก�ำกับดูแลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัท
กบักำรบรหิำรงำนได้อย่ำงชดัเจน 

 ส�ำหรับฝ่ำยจัดกำรได้รับมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให้
ด�ำเนนิงำนภำยใต้นโยบำยต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้ รบัผดิชอบ
ผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวม ควบคมุค่ำใช้จ่ำยและงบลงทนุ
ตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรอนุมัติในแผนงำนประจ�ำปี 
ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยด้ำนบคุคล แก้ไขปัญหำหรอืควำม
ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งกำรสื่อสำร
ที่มปีระสทิธภิำพต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

 5.6 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทั 
 จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 

 ข้อบงัคบัของบรษิทัได้ก�ำหนดจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง 
ในแต่ละวำระของกรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิ
บรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ.2535 โดยในที่ประชมุสำมญัผู้ถอื
หุ้นประจ�ำปี กรรมกำรบรษิทัต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 
1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมได้
กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำร
บรษิทัที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งนั้นให้พจิำรณำจำกกรรมกำร
บริษัทที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อน ซึ่งปัจจบุนับรษิทัมกีรรมกำรทั้งสิ้น 8 คน แต่ละคนจะ
ด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 3 ปี อย่ำงไรกต็ำม กรรมกำรบรษิทั
ที่ออกไปนั้นอำจได้รบัเลอืกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอกีกไ็ด้ 

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งติดต่กันของกรรมกำร

อสิระ 

 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรไม่
เกนิ 3 วำระตดิต่อกนั (9 ปี) หรอืตำมควำมเหมำะสม โดย
เริ่มนับวำระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมบริษัทมีมติอนุมัติใน
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และครบก�ำหนดกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ในแต่ละวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ�ำปีที่ตน
ครบก�ำหนดออกตำมวำระ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจเสนอ
ชื่อกรรมกำรดังกว่ำให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
เลอืกตั้งกลบัเข้ำเป็นกรรมกำรต่อไปได้ตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติควำมเป็นอิสระของกรรมกำร
นั้นสิ้นสดุลง 



- 90 -

WICE Logistics Public Cmpany Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

 5.7 นโยบำยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบรษัิทจดทะเบยีน

ของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง

 กำรก�ำหนดจ�ำนวนบรษัิทจดทะเบยีนทีก่รรมกำร 

บริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยก�ำหนด 
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดใน
กำรที่กรรมกำรบริษัทสำมำรถอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึก�ำหนด
นโยบำยให้กรรมกำรบรษิทัด�ำรงต�ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นรวมไม่เกนิ 5 แห่ง นอกจำกนี้บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณี
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรจะเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น (บรษิทัจดทะเบยีนและ
บรษิทัจ�ำกดั) รวมไม่เกนิ 5 แห่ง โดยผ่ำนควำมเหน็ชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั

 5.8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร

พัฒนำควำมรู ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

กรรมกำร 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร 

 บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
ทบทวนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยเป็นประจ�ำทกุปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

	 คณะกรรมการ	/	คณะกรรมการชุดย่อย	 ผลประเมินการปฏิบัติงานของ	 ผลประเมินการปฏิบัติงาน
	 	 คณะกรรมการทั้งคณะ	(ร้อยละ)	 ของตนเอง	(ร้อยละ)

1. คณะกรรมกำรบรษิทั 94% 93% 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 88% - 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 94% -
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 87.5% - 

โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 2 แบบ คอืกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ แบะกำรประเมนิ
ผลกำรปฏบิตังิำนของตนเอง ซึ่งผลกำรประเมนินั้น คณะ
กรรมกำรบริษัทได้วิเครำะห์และหำข้อสรุปเพื่อก�ำหนด
มำตรกำรในกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพของกำรท�ำงำนคณะ
กรรมกำรบรษิทัต่อไป

 ส�ำหรบักระบวนกำรในกำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน
ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
งำนของตนเองนั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพจิำรณำทั้ง
แบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนจองคณะกรรมกำรและคณะ
กรรมกำรชดุย่อย รวมถงึแบบสอบถำมควำมต้องกำรทรำบ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของกรรมกำร ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พจิำรณำ

 เลขำนุกำรบริษัทได ้จัดส ่งแบบประเมินผลให ้
กรรมกำรบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนด�ำรง
ต�ำแหน่ง หลังจำกนั้นเลขำนุกำรบริษัทจะสรุปผล และ
น�ำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบก่อนจะน�ำส่งผลกำรประเมินให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชดุย่อยต่อไป 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะ
กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยนั้น สรปุได้ดงันี้  
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 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้มีกำรจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ของกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดงันี้ 

	 รายชื่อกรรมการ	 รายละเอียด

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร  - เข้ำร่วมงำน Chairman Forum หวัข้อ Digital Transformation – A Must for all 
     Companies
2. รศ.ดร. รธุริ์ พนมยงค์  - ไม่ม ี
3. นำยวชิยั แซ่เซยีว  - ไม่มี
4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ  - ไม่ม ี
5. ดร. อำรยำ คงสนุทร  - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 จดัโดย Logistics Thailand magazine
    - เข้ำร่วมงำน CEO CLUB 2018 ในหวัข้อ “The Game is on!”
    - เข้ำร่วมงำนเสวนำหวัข้อ “Research Alliance Dialogue on Corporate 
     Governance 2018” จดัโดย IOD
6. นำยชูเดช คงสนุทร  - ไม่มี
7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสนุทร - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจสิตกิส์ ปีที่ 15 จดัโดย Logistics Thailand magazine
    - เข้ำร่วมเสวนำ หวัข้อ “People strategy is business strategy” 
     จดัโดย Human Capital Management Club สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
    - เข้ำร่วมงำนสมัมนำ “Next Step Thailand : EEC ยทุธศำสตร์ไทย เชื่อมโลก” 
     จดัโดยกรงุเทพธรุกจิ 

8.นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม - อบรมสมัมำนำหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 
     จดัโดย IOD 
    - เข้ำร่วมสมัมนำในหวัข้อ “CFO Getting Together 2018” จดัโดย SET

 กำรเข้ำรบักำรพฒันำและฝึกอบรมของกรรมกำร

แต่ละคนในปี 2561 
นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท และ 

ผู้บรหิำรระดบัสูง เข้ำร่วมสมัมนำหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรบรษิทั และผู้บรหิำรระดบัสูงขององค์กร

ต่ำงๆ อยู่เสมอ ทั้งหลกัสูตรที่จดัโดยหน่วยงำนองค์กรอสิระ 
หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐ อำทิ หลักสูตรกรรมกำร
บริษัทของสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด
ให้กรรมกำรชองบริษัทจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำง
น้อยหนึ่งหลกัสูตร ซึ่งได้แก่  Director Certification Program 
(DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit 
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		 Director		 Director	 Role	Of	 Audit	 Anti	 Ethical	 Company	 Anti-

	 Certification	 Accreditation	 The	 Committee	 Corruption	 Leadership	 Secretary	 Corruption

	 Program	 Program	 Chairman	 Program	 The	 Program	 Program	 for

	 (DCP)	 (DAP)	 Program	 (ACP)	 Practical	 (ELP)	 (CSP)	 Executive	

	 	 	 (RCP)	 	 Guide	 	 	 Program

	 	 	 	 	 (ACPG)	 	 	 (ACEP)	
  

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร  DCP  RCP    CSP ACEP

   141/2011  40/2017    41/2011 4/2012

         ACEP

         12/2014

2. รศ.ดร. รธุร์ิ พนมยงค์  DCP DAP   ACP

  103/2008 44/2004  13/2006    

3. นำยวชิยั แซ่เซยีว   DAP111/2014      

4. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ  DAP111/2014

          

5. ดร. อำรยำ คงสนุทร  DCP 

  181/2013       

6. นำยชูเดช คงสนุทร   DAP SEC/2014      

7. นำงสำวฐติมิำ ตนัตกิลุสุนทร  DAP   ACPG ELP

   SEC/2014   42/2017 10/2017  

8. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม  DAP     CSP

   148/2018     65/2015 

Committee Program (ACP)  ทั้งนี้ เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำองค์กรต่อไป 

กำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำรที่จัดโดย

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ส�ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบรษิทันั้น มเีลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำที่ประสำนงำน
ระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร และยงัประสำนงำน
ด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแล
กจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั กำรด�ำเนนิกำรประสำน
ให้มกีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั  

 

หลักสูตรการอบรม

รายชื่อ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 

ได้แก่ คณะกรรมตรวจสอบ คระกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
เพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืเพื่อปฏบิตัหิน้ำที่เฉพำะเรื่อง และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ 
โดยได้จัดให้มีกฎบัตร ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
ก�ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ และได้เปิดเผยกฎบตัร
ดงักล่ำวในเวบ็ไซต์ของบรษิทัด้วย นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
บรษิทัอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชดุย่อยเฉพำะเรื่องชดุอื่นๆ 
ตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
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1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระ
จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุคนมคีวำมรู้ควำม
เข้ำใจ และมปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนบญัช ี หรอืกำร
เงินเป็นที่ยอมรับ โดยนำยวิชัย แซ่เซียว เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบกำรเงนิได้ โดยท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนกำรด�ำเนนิงำน
ให้ถูกต้องตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก�ำหนดของหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บญัชใีห้เป็นนไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสอบทำนให้มี
ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงรัดกุม เหมำะสมและทันสมัย 
และมีประสิทธิภำพโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติ
หน้ำที่และแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงอสิระ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะประมกีำรประชมุร่วมกบัผูส้อบ
บญัช ีโดยไม่มฝี่ำยจดักำรเข้ำประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อขอควำมเหน็จำกผู้สอบบญัชใีนเรื่องต่ำงๆ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.รธุริ์ พนมยงค์ ประธำนกรรมกำร 

    ตรวจสอบ 
 2. นำยวชิยั แซ่เซยีว กรรมกำร
    ตรวจสอบ 
 3. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ กรรมกำร
    ตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

โดบครบรอบออกตำมวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออกตำมวำระกอ็ำจได้รบั
กำรพจิำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอกีได้ 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ให้คณะกรรมกรรตรวจสอบมหีน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 
 1. สอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินและกำร

เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำร
เงนิ และส่งเสรใิห้มกีำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิให้
ทัดเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ

 2. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์  หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด หลกั
ทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 3. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กระบวนกำรท�ำงำน กำรควบคมุ กำรก�ำกบัดูแลด้ำน
กำรปฏิบัติงำนและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
รักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ำย
สื่อสำรที่มปีระสทิธผิล สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล 

 4. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชันสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วปฏิบัติของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (CAC) สมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) และคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริจแห่งชำติ เริ่มตั้งแต่กำรส่งเสริม
และสร้ำงควำมตระหนกัรู ้กำรประเมนิควำมเสี่ยง กำรควบคมุ
ภำยใน กำรสร้ำงระบบงำนเชงิป้องกนั กำรรำยงำนกำรกระท�ำ 
ควำมผดิ กำรตรวจสอบ จนถงึกำรสอบทำนแบบประเมนิ
ตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมที่ได้มีกำร
ตรวจสอบและประเมนิแล้ว 

 5. สอบทำนให่บริษัทมีกระบวนกำรควบคุมและติด 
ตำมกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

 6. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยในและ 
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับโดย
ทั่วไป และพจิำรณำ “แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ 
กำรควบคมุภำยใน” ซึ่งได้มกีำรตรวจสอบและประเมนิแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ 
และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ



- 94 -

WICE Logistics Public Cmpany Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

 7. สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนด
มำตรกำรป้องกนัภำยในองค์กร รวมทั้งสอบทำนกระบวนกำร
ภำยในของบริษัทเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและกำรรับ 
ข้อร้องเรยีน 

 8. สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงป้องกันและเป็น
ประโยชน์ให้กับหน่วยงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนให้ดยีิ่งขึ้น 

 9. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้ำงบุคคล
ซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
ประเมนิประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของผู้สอบบญัช ี

 10. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว่ในรยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำนดงักล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และมคีวำมเหน็
ในเรื่องต่ำงๆ ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

 11. สอบทำนและให้ควำมเหน็ในกำรปฏบิตังิำนของ
ส�ำนกังำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกบัผูส้อบบญัช ี
และจัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 12. พิจำรณำอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยใน งบ
ประมำณ รวมทั้งให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน 
โยกย้ำย หรอืเลกิจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

 13. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน โดยพจิำรณำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่และรำยงำนต่ำงๆ 
รวมทั้งสำยกำรบงัคบับญัชำ และสอบทำนให้มกีำรประเมนิ 
ผลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

 14. สอบทำนให้กรรมกำรตรวจสอบมกีำรประเมนิผล 
กำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวม และ
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเองเป็นประจ�ำทกุปี

 15. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรอืคณะ 
กรรมกำรบรษิทัจะมอบหมำย 

 ในกำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีก สั่งกำรให้ฝ่ำยจดักำร หวัหน้ำ 
หน่วยงำนหรอืพนกังำนของบรษิทัที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเหน็ 
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น คณะ

กรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติงำนภำยในขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบตำมค�ำสั่งของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะ
กรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
โดยตรงต่อผู้ถอืหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยี และบคุคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. หลงัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได่รบัทรำบกรณี

ที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำร 
หรอืบคุคลซึ่งรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทักระท�ำ 
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลัก 
ทรพัย์ มำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 306 
มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 
312 หรอืมำตรำ 313 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำเนนิกำร 
ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้น ให้ส�ำนกังำน 
ก.ล.ต.และผู้สอบบญัชทีรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้
รบัแจ้งจำกผู้สอบบญัช ี

 2. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ 
ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจ
สอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด�ำเนิน
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร 

 (1) รำยกำรที่เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 (2) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่

ส�ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
 (3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด 

หลกัทรพัย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือฝ่ำยจัดกำรไม่ด�ำเนินกำร
ให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจ
สอบก�ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำน 
ว่ำรำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงักล่ำวต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. หรอื 
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
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2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 3 คน โดย 

กรรมกำร 2 ใน 3 เป็นกรรมกำรอิสระ และไม่เป็นกรรมกำร
ที่เป็นผู้บรหิำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอสิระ ท�ำหน้ำที่เสนอ ทบทวน ก�ำกบั 
ดูแลงำนด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรที่ครบรอบออกตำม
วำระ หรอืกรณอีื่นๆ ทบทวนระบบกำรประเมนิ ผลกำรปฏบิตัิ
งำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย และ 
ท�ำแผนสบืทอดต�ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร ทั้งศกึษำพจิำรณำตดิตำมควำมเปลี่ยน 
แปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทน ที่สำมำรถจูงใจ 
ตลอดจนสำมำรถรกัษำคนเก่งและดใีห้คงอยู่กบัองค์กร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ประกอบด้วย 

 1. นำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ 

  ตอบแทน
 2. นำยวชิยั แซ่เซยีว   
  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน
 3. ดร. อำรยำ คงสนุทร
  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มวีำระ
อยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตำมวำระใน
วนัประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนด
ออกตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไปอกีได้

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	

ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ม ี
หน้ำที่ดงัต่อไปนี้ 

 1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบำยด้ำนกำรสรรหำ
กรรมกำรเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 2. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั 

 3. เสนอแนะวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คระกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และ
ประธำนกรรมกำรโดยพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี 
รวมทั้งติดตำมและสรุปผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ เพื่อน�ำไปปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิ
งำนและเสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมสำมำรถของกรรมกำร
บรษิทั 

 4. ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบรษิทั และก�ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั
เพื่อแทนกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ โดยพิจำรณำสรรหำ
กรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ 
ประสบกำรณ์ เพศ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็น
ประโยชน์กบับรษิทั 

 5. พิจำรณำสรรหำบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรบริษัทที่
ครบวำระหรอืกรณอีื่นๆ โดยค�ำนงึถงึควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
และหรอืที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิำรณำอนมุตัิ

 6. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร หรอืกรรมกำรผู้จดักำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำ

 7. เสนอแนวทำงและวิธีกำรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให
แก่คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตั้ง ซึ่งรวมถงึโบนสัประจ�ำปี และ
เบี้ยประชมุ 

 8. พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำอื่นๆ ที่มี
กำรประกอบธรุกจิอย่ำงเดยีวกนั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
บรษิทัรบัทรำบ
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 9. พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลี่ยน
แปลงใดๆ เกี่ยวกบักฎบตัร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
ค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุง
ให้เหมำะสมและมคีวำมทนัสมยัอยู่เสมอ 

 10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย

ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มอี�ำนำจเรยีก 
สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของ
บรษิทัที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเหน็ ร่วมประชมุหรอืส่งเอกสำร 
ที่เหน็ว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร 
ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวน 2 คน และฝ่ำย

จัดกำร 1 คน ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์กร และแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน แนวทำงกำรป้องกนั 
ควำมเสี่ยง เพื่อให้ธรุกจิของบรษิทัด�ำเนนิได้อย่ำงต่อเนื่อง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย
 1. นำงสำวฐติมิำ ตนัติกลุสนุทร    

  ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
 2. นำงสำวบศุรนิทร์ ต่วนชะเอม   

  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร
 3. นำงสำวสมใจ  ปรุำชะโก   

  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มวีำระอยู่ใน
ต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตำมวำระในวัน
ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออก
ตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปอกีได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร

 1. มหีน้ำที่พจิำรณำนโยบำย กลยทุธ์ โครงสร้ำงกำร

บริหำรควำมเสี่ยงและด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำแผน
กลยุทธ์ที่น�ำเสนอมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงที่
บรษิทัยอมรบัได้ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้มสี่วน
ได้เสยี 

 2. ให้กำรสนบัสนนุกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสี่ยงระดบัปฏบิตักิำร

 3. มีกำรติดตำมและประเมินผลถึงประสิทธิภำพ
และประสทิธผิลของกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวม 

 4. เข้ำใจและสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและ
สำมำรถท�ำให้มั่นใจได้ว่ำควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นได้รับกำร
จดักำรกบัควำมเสี่ยงนั้นๆ จนถงึระดบัที่บรษิทัยอมรบัได้ 

 5. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมเห็นชอบในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 กรรมกำรอิสระ

 บริษัทก�ำหนดสัดส่วนของกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมกำรอิสระให้มีไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมกำรบรษิทัทั้งหมด ปัจจบุนับรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน 
4 คน ได้แก่ นำยเอกพล พงศ์สถำพร, รศ.ดร. รธุร์ิ พนมยงค์, 
นำยวชิยั แซ่เซยีว และนำยเจรญิเกยีรต ิหตุะนำนนัทะ 

 ข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัท 

 กรรมกำรอสิระ (Independent Director) ของบรษิทั 
ต้องเป็นกรรมกำรที่มคีณุสมบตั ิดงันี้ 

  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธ ิ
  ออกเสยีงในบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั 
  ร่วม หรอื นติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ทั้งนี้ ให้ 
  นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร 
  อสิระรำยนั้นๆ ด้วย 

  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร 
  งำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืน 
  ประจ�ำ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุบรษิทั บรษิทัใหญ่  
  บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคล  
  ที่อำจมคีวำมขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมลีกัษณะ 
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  ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบักำร 
  แต่งตั้ง 

  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือ 
  โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่ 
  บดิำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทั้งคู่ 
  สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  ผู้มอี�ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะได้รบักำรเสนอ 
  ให้เป็นผูบ้รหิำรหรอืผผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 
  หรอืบรษิทัย่อย 

  ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและ 
  บรษิทัย่อย บรษิทัใหญ่  หรอืนติบิคุคลที่อำจจะม ี
  ควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจขัดขวำงกำรใช้ 

  วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น 
  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ 
  กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำม 
  สัมพันธ ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย ่อย  
  บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
  เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว 
  ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้ง 

  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั 
  ใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดั 
  แย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่ 
  กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
  ของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
  บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืนติบิคุคลที่ 
  อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำก 
  กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน 
  ได้รบักำรแต่งตั้ง

  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่ง 
  รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ 
  ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2  
  ล้ำนบำทต่อปี จำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
  หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ทั้งนี้ในกรณทีี่ 
  ผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึง 
  กำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร  
  อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้ห้บรกิำร 

  ทำงวชิำชพีนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมลีกัษณะ  
  ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำร 
  แต่งตั้ง

  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป้นตัวแทน 
  ของกรรมกำรบรษิทั ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ 
  ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบรษิทั 

  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ 
  เป็นกำรแข่งขนัที่มนียักบักจิกำรของบรษิทั หรอื 
  บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนียัในห้ำงหุน้ส่วน  
  หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  
  ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ  
  หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มสีทิธ ิ

  ออกเสยีงทั้งหมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำร  
  ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่ม ี
  กบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำม 
  เห็นอย่ำงเป ็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน 
  ของบรษิทั 

  สำมรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของ 
  บรษิทัเพื่อตดัสนิใจเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอสิระ 

  สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกรำย 
  อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

  สำมำรถดูแลไม่ให ้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล 
  ประโยชน์ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ให้ตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลที่อำจมคีวำม
ขดัแย้งโดยมกีำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาระดับสูง 
 แนวทำงกำรสรรหำกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนม ี

หน้ำที่สรรหำบคุคลผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง 
กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ครบก�ำหนดออก
ตำมวำระ หรอืในกรณอีื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อพิจำรณำบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือก
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ตั้งจำกที่ประชมุผู้ถอืหุ้นต่อไป โดยมแีนวทำงในกำรสรรหำ
กรรมกำร โดยค�ำนงึถงึ 

 คณุสมบตัิ

  สำมำรถอทุศิเวลำและท�ำประโยชน์ให้กบับรษิทั 

  มปีระวตักิำรท�ำงำนที่ซื่อสตัย์สจุรติ โปร่งใส และ
มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต.

  มปีระสบกำรณ์บรหิำรองค์กร

  มีแนวควำมคิดและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ 
  โลกยคุใหม่อยู่ตลอดเวลำ 

  มปีระสบกำรณ์ ควำมรู้เชี่ยวชำญ ทกัษะเฉพำะ 
  ดำ้นที่สำมำรถเสริมประสิทธิภำพ ควำมรู้ และ 

  ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรในส่วนที่ยงัขำดอยู่ 

  ไม่ประกอบธรุกจิ หรอืเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำร 
  ในองค์กรที่ประกอบธรุกจิแข่งขนักบับรษิทั 

  กล้ำพูด และกล้ำแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงมเีหตผุล 

  มีอุดมกำรณ์ สำมำรถท�ำงำนเป็นทีม และม ี
  วฒันธรรมเข้ำกบักรรมกำรได้ 

 กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริษัทตำมแนวทำง

กำรสรรหำ

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญ
จำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
เป็นผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท�ำงำนที่โปร่ง
ใส่ไม่ด่ำงพร้อย รวมทั้งมคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำม
คดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 

  แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำร

 ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรคระกรรมกำรสรรรหำควรก�ำหนดแนวทำงที่จะใช้
ในกำรพจิำรณำโดยควรค�ำถงึถงึองค์ประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. คณุลกัษณะที่ต้องกำรในกรรมกำรแต่ละคน 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรพิจำรณำและก�ำหนด

คุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น

  ควำมมคีณุธรรมและควำมรบัผดิชอบ 

  กำรตดัสนิใจด้วยข้อมูลและเหตผุล 

  ควำมมวีฒุภิำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รบัฟังที่ด ี
  และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็น 
  อสิระ

  ยดึมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมหีลกักำรและมำตรฐำน  
  เยี่ยงมอือำชพี 

  คณุลกัษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำเห็นว่ำ 
  มคีวำมส�ำคญั 

2. ควำมรูค้วำมช�ำนำญที่ต้องกำรให้มใีนคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำควรพจิำรณำก�ำหนดองค์ประกอบ 

ของควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนที่จ�ำเป็นต้องมีในคณะ
กรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรก�ำหนดกลยทุธ์และนโยบำย 
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

3. ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร
นอกเหนือจำกกำรก�ำหนดองค์ประกอบสองประกำรดัง

กล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำฯ ยงัอำจพจิำรณำ
ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติ
อื่นๆ ของกรรมกำรทั้งคณะ เช่นกำรมำจำกกลุ่มผู้มสี่วนได้
เสยีต่ำงๆ และพื้นฐำนกำรศกึษำ อำย ุเพศ ฯลฯ

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้สรรหำกรรมกำร
โดยค�ำนึงถึงควำมรู้ควำมช�ำนำญที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ใน
กรรมกำร

ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมช�ำนำญ หรอืประสบกำรณ์ในกำร
บรหิำร ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน (กฎหมำย ด้ำนกำรตลำด 
ด้ำนบญัช/ีFinancial Literacy โดยต้องมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในงบกำรเงนิ มำตรฐำนบญัช ี หรอืเป็น/เคยเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนด้ำนกำรเงิน และด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็น

กรรมกำร 
1. กำรเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ คณะ
กรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้สรรหำเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
บริษัทพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสทิธิ
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ของผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัที่จะเสนอชื่อบคุคลอื่น 
ส่วนอ�ำนำจในกำรพิจำรณำเลือกผู้ใดเป็นกรรมกำรเป็น
อ�ำนำจของผู้ถอืหุ้น 

2. ผู้ถอืหุ้นมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง
3. ในกำรเลอืกตั้งกรรมกำร ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนน 

เลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล และผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกตั้งบคุคล
ที่ได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรได้ไมเ่กนิจ�ำนวนกรรมกำร 
ที่จะเลอืกตั้งในครั้งนั้น  โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้ 

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ
เลอืกตั้งในครั้งนั้น ในกรณทีี่บคุคลซึ่งได้รบัเลอืกตั้งในล�ำดบั 
ถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัอนัท�ำให้เกนิจ�ำนวนกรรมกำร 
ที่เลอืกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนในที่ประชมุลงคะแนนสยีง
อกีเสยีงเป็นเสยีงชี้ขำดเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลอืก 
ตั้งในครั้งนั้น 

คณะกรรมกำรบรษิทั โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
สรรหำฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระไว้ดงันี้ 

1. ให้กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระได้ โดยกรรมกำรผู้ที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระไม่ควร
เสนอชื่อตนเองกลบัเข้ำมำเป็นกรรมกำร 

2. ให้กรรมกำรทุกคนประเมินควำมรู้ควำมช�ำนำญของ
ตนเองเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำร 
ที่จะครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไม่รวมกรรมกำรที่มสี่วนได้
เสยีซึ่งไม่ได้อยูใ่นที่ประชมุ จะพจิำรณำกลั่นกรองรำยชื่อได้
รบักำรเสนอจำกกรรมกำรบรษิทัและจำกผูถ้อืหุน้ เพื่อเสนอ 
ชื่อบคุคลที่เหมำะสม ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ 
เสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้น 

4. คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้
เสียพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นรำย
บคุคลอย่ำงละเอยีดรอบคอบ และเสนอชื่อบคุคลที่เหมำะสม
เป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม
วำระเข้ำรบักำรเลอืกตั้งในที่ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นต่อไป

การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้
จัดการ	และแผนสืบทอดตำาแหน่ง

บรษิทัมแีผนกำรคดัเลอืกบคุลำกรที่จะเข้ำมำรบัผดิชอบ
ในต�ำแหน่งงำนบริหำรที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบรษิทัได้ผู้บรหิำรที่มี
ควำมเป็นมอือำชพี โดยกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้จดัท�ำแผน
สือทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำร 
ผู้จัดกำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ 
ทมกำรบรษิทั เป็นผูพ้จิำรณำ ทมกำรบรษิทั เป็นผูพ้จิำรณำ 
ทั้งนี้ กระบวนกำรสรรหำเริ่มจำกกำรคัดเลืกผู้ที่เป็นคนเก่ง
และดีเข้ำมำร่วมงำน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และพฒันำสร้ำงควำมพร้อมให้ทกุคนมโีอกำส 
เตบิโตก้ำวหน้ำขึ้นสู่ระดบัผู้บรหิำรในอนำคต โดยผ่ำนขั้นตอน
กำรประเมนิพนกังำนที่มศีกัยภำพสูง ซึ่งทกุคนจะได้รบักำร
พัฒนำตำมแผนที่วำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำย
งำนที่ท้ำทำย รวมทั้งหมนุเวยีนงำนเพื่อพฒันำทกัษะกำรเป็น
ผู้น�ำและควำมรอบรู้ในงำนทกุด้ำน ซึ่งกำรเตรยีมบคุลำกร
ดังกล่ำวได้ด�ำเนินกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมพร้อมใน
กำรทดแทนกรณทีี่มตี�ำแหน่งงำนว่ำงลง

การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดกลไกในกำรก�ำกับดูแล 

รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วม ด้วยกำรกระจำยอ�ำนำจให้หุน้ส่วนเป็นผูค้วบคมุ 
ดูแลแทน และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

 นอกจำกนี้ ยงัมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่เข้ำไปลงทนุ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ก�ำกบั
ดูแลเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด�ำเนนิงำน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิทัร่วมกบับคุคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย์ หรอืกำรท�ำรำยกำรที่ส�ำคญัให้ครบถ้วนถูกต้อง
นั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตำมประกำศ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดและใช้บงัคบั 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บรษิทัและบรษิทัย่อย จ่ำยค่ำสอบบญัชใีห้กบั บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั ซึ่งเป็นส�ำนกังำนสอบบญัชทีี่เป็น 

ผู้สอบบญัชปีระจ�ำปี 2561 ในรอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำจ�ำนวนเงนิ 1,940,000 บำท ซึ่งไม่รวมค่ำสอบบญัชทีี่จ่ำยโดยบรษิทัร่วม 
 ทั้งนี้ บรษิทัที่เป็นส�ำนกังำนสอบบญัช ี และผูส้อบบญัชไีม่มคีวำมสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิทั/ผูบ้รหิำร/ 

ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่ำว 

ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี  และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบรษิัทและงบกำรเงนิรวม เป็นจ�ำนวน 
1,860,000 บำท

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ไปปรับใช้	
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำกำรน�ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 

จดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ มำปรบัใช้โดยได้พจิำรณำและตระหนกัถงึบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น�ำขององค์กร โดยกรรมกำรทั้งหมด
ได้พิจำรณำหลักปฏิบัติดังกล่ำวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ำใจถึงประโยชน์และควำมส�ำคัญของกำรน�ำหลักปฏิบัติตำม 
CG Code) ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่ำได้มกีำรปฏบิตังิำนที่สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัดิงักล่ำวตำมควำมเหมำะสมของธรุกจิ
ของบรษิทั และเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทั อำทเิช่น ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระ ซึ่งปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร
ของบริษัท เป็นกรรมกำรอิสระ และกำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำร เช่น 
ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน และก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนสุดของกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดให้กรรมกำรอสิระมวีำระต่อเนื่องกนัไม่เกนิ 9 ปี นบัจำกวนัด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระครั้งแรก ปัจจบุนับรษิทัเริ่มมี
แผนด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักรรมกำรอสิระซึ่งต้องมวีำระต่อต่อกนัไม่เกนิ 9 ปี ทั้งนี้หำกจะให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปต้องพจิำรณำ
ถงึควำมจ�ำเป็นดงักล่ำว

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี ของบรษิทั 1,110,000 บำท 
2. ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส) 750,000 บำท 
 รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท 1,860,000 บำท

2. ค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปีของบรษิทัย่อย และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบริษทัย่อย 
 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	(1	บริษัท)	

1. ค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี ของบรษิทั 80,000 บำท 
2. ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส) - 
 รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท 80,000 บำท
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีณุธรรม 

โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุ่มตำมหลกับรรษทัภบิำลที่ด ี และจรรยำบรรณธรุกจิ 
ตลอดจนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ต่ำงๆ และเพื่อให้มั่นใจว่ำบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก�ำหนด
ควำมรับผิดชอบ แนวทำงปฎิบัติ พร้อมทั้งข้อก�ำหนดใน
กำรด�ำเนนิกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชั่น 
กบัทกุกจิกรรมทำงธรุกจิ และเพื่อให้กำรตดัสนิใจและกำร
ด�ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฎิบัติอย่ำงรอบคอบ 
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และพฒันำ 
สู่องค์กรแห่งควำมยั่งยนื บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมลงนำมแสดง

เจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุรติ (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็น 
โครงกำรที่รัฐบำลและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องค์กร
ได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอกำรค้ำนำนำชำต ิ
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธรุกจิ 
ตลำดทนุไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำ
อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มี
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติในภำคเอกชน ทั้งนี้ บรษิทัที่ได้
รบักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2560
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2.4	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
ปฏบิตัหิน้ำที่ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
ภำยใต้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
อย่ำงรอบคอบ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล กำรสรรหำ
บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรที่ว่ำงลงในปี 2561 และที่ครบ
ก�ำหนดออกตำมวำระในปี 2561 โดยคระกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้จดักำรประชมุครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวนัที่ 13 กมุภำพนัธ์ 2561 เพื่อพจิำรณำและเสนอชื่อ
บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ นอกจำกนี้ ใน
ระหว่ำงวนัที่ 31 ตลุำคม 2560 ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยสำมำรถชื่อบคุคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ครบก�ำหนดออกตำมวำระก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 และคณะกรรมกำรที่ได้มกีำรทบทวนอยูเ่ป็น
ประจ�ำทุกปีเพื่อให้ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนด
ออกตำมวำระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำ
ตอบแทนยังได้พิจำรณำค่ำตอบแทนเปรียบเทียบกัยบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทชั้นน�ำอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดยีวกนัหรอืที่มขีนำดใกล้เคยีงกนั ในปี 2561 คณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้ประชมุจ�ำนวน 1 ครั้ง 
เพื่อพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
และผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำอนมุตั ิต่อไป 

ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

นายเจรญิเกยีรต ิหตุะนานนัทะ
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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2.5	ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
บรษิทัฯ มุง่เน้นและให้ควำมส�ำคญักบัควำมรบัผดิชอบ

ขององค์กรต่อสงัคม หรอื Corporate Social Responsibilities: 
CSR เป็นอย่ำงมำกและถือเป็นเป้ำหมำยหลักอันดับต้นๆ 
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้วำงนโยบำยและจดัท�ำโครงกำร
ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกระดบั
สภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่มำกขึ้น กำรยกระดบัมำตรฐำนกำร
ครองชพี และควำมมสีขุภำพที่ดขีองชนุชน ตลอดจนกำร
สบืสำนวฒันธรรมควำมเป็นไทย  โดยประเภทของกจิกรรมนั้น 
จะมกีำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมเพื่อสงัคม กำรบรจิำค 
เพื่อกำรกศุล และกำรอำสำช่วยเหลอืชมุชน ในแต่ละกจิกรรม 
บริษัทจะวำงเป้ำหมำยโดยผสมผสำนกำรใช้ทรัพยำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กรร่วมกนั เพื่อให้แต่ละกจิกรรม
เกดิประสทิธผิลมำกที่สดุ ทั้งนี้ควำมส�ำเรจ็ของแต่ละกจิกรรม 
จะไม่เกิดขึ้นจำกกำรบริจำคทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่ยังเน้น
ควำมมส่ีวนร่วมของพนกังำนในองค์กรและควำมร่วมมอืของ
หน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนควำมร่วมมอืชมุชนอกีด้วย

แนวกำรด�ำเนนิงำนภำยในองค์กรนั้น บรษิทัฯ จดัให้มี
คณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ โดยประกอบ
ไปด้วยบคุคลกรจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อระดมควำมคดิใน
กำรอกแบบโครง ซึ่งจะเป็นกำรรวบรวมควำมคดิ กำรสื่อสำร 
และกำรด�ำเนนิงำน เพื่อก�ำหนดรปูแบบในแต่ละกจิกรรม ดงันี้ 

 1. กำรออกแบบเพื่อก�ำหนดกจิกรรม เป็นกำรก�ำหนด
แต่ละโครงกำร รวมถงึวตัถปุระสงค์และผลที่ได้รบัจำกกำร
ด�ำเนนิโครงกำรนั้นๆ 

 2. กำรด�ำเนนิกจิกรรม เป็นกำรก�ำหนดขั้นตอนกำร
ด�ำเนนิงำน งบประมำณ บคุลำกรที่จะเข้ำมำมส่ีวนร่วม และ
ก�ำหนดหน่วยงำนภำยนอกที่จะมบีทบำทร่วม

 3. กำรตดิตำมประเมนิผล ภำยหลงัจำกกำรด�ำเนนิ
กจิกรรม จะมกีำรประเมนิผลว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ไว้หรอืไม่อย่ำงไรและสื่อสำรให้ภำยในองค์กรและสงัคมทรำบ 
รวมทั้งประสำนให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับ
ของสงัคม  

โดยบรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ตำมหลกักำรแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
8 ข้อของตลำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ 
ได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติเพื่อให้บริษัทฯ และ 
บรษิทัย่อยน�ำม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบรหิำรจดักำรทำงธรุกจิ 
(CSR-in-Process) ดงันี้ 

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิด

ควำมเชื่อมั่นกบัผูเ้กี่ยวข้อง บรษิทัและบรษิทัย่อยมุง่มั่นที่จะ 
ด�ำเนินธุรกิจด้วยจรรยำบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิด
กำรแข่งขนัที่เป็นธรรม โดยมแีนวทำงปฏบิตัดิงันี้

 1. ประพฤตปิฏบิตัภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแข่งขนั 
ที่ดี ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมกำรเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮั้ว) กนั

 2. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำง 
กำรค้ำด้วยวธิกีำรที่ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำย 
สนิจ้ำงให้กบัพนกังำนของคู่แข่ง 

 3. ไม่พยำยำมท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยไร้มูลควำมจรงิ

 4. ไม่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ที่มลีกัษณะเป็น 
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ใช้สินค้ำและบริกำรที่มี
ลขิสทิธิ์ถูกต้อง

2.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
กำรเคำรพสทิธมินษุยชน หมำยถงึ กำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวน

ได้เสยี ชมุชนและสงัคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคณุค่ำ
ของมนษุย์ และไม่ละเมดิสทิธขิั้นพื้นฐำนของพวกเขำ บรษิทั 
และบริษัทย่อยมีเจตนำรมณ์ที่จะเคำรพและไม่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชน โดยมแีนวทำงปฏบิตัดิงันี้

 1. สนบัสนนุและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินษุยชน 
โดยหมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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กำรล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุกำรบงัคบั
ใช้แรงงำน ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเดก็ เป็นต้น

 2. ส ่งเสริมกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนสิทธิ
มนษุยชนภำยในกจิกำรของตน และกระตุ้นให้มกีำรปฏบิตัิ
ตำมหลกักำรสทิธมินษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล

3.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำ

เทยีมและเป็นธรรม ดูแลด้ำนควำมเป็นอยู่ ควำมปลอดภยั
และสขุอนำมยัในสถำนที่ท�ำงำน ตลอดจนส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ 
ระดบัองค์กรและกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อยกระดบักำรท�ำงำน 
ของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ พัฒนำระบบกำรท�ำงำนและ
สร้ำงนวตักรรมในองค์กร โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. จดัให้มเีงื่อนไขในกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม และให้
พนกังำนได้รบัค่ำตอบแทนที่เหมำะสมตำมศกัยภำพ

 2. จดัให้มกีำรดแูลในเรื่องสวสัดกิำรแก่พนกังำนตำม
สมควร เช่น จดัให้มวีนัลำพกัผ่อนประจ�ำปี กำรท�ำงำนล่วง
เวลำที่สมเหตุสมผล กำรรักษำพยำบำลตำมควำมจ�ำเป็น
และสมควร เป็นต้น

 3. กำรแต่งตั้งโยกย้ำย กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษ
พนกังำนจะกระท�ำด้วยควำมสจุรติใจ เสมอภำคและตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม
ของพนกังำน 

 4. จดัให้มกีำรดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
ให้มคีวำมปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัย์สนิของพนกังำน 

 5. พัฒนำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูน
ศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสให้พนกังำนมกีำรเรยีนรู้อย่ำงทั่วถงึ
และสม�่ำเสมอ

 6. ปฏบิตัติำมกฎหมำย และข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครดั 

 7. หลกีเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรท�ำงำนของพนักงำน 
ตลอดจน ปฏบิตัติ่อพนกังำนด้วยควำมสภุำพ

โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรจดักจิกรรม ดงันี้
1. จดักจิกรรมฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น กำรฝึกซ้อม

ทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง กำรซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 

ประจ�ำปี 2561
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2. จดักจิกรรมกฬีำส ีประจ�ำปี เพือ่ให้พนกังำนมคีวำมสำมคัค ีมนี�ำ้ใจเป็นนักกฬีำ กระชบัควำมสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่ำงพนักงำน เพื่อนร่วมงำน 
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3. จัดกิจกรรมสงกรำนต์ ประจ�ำปี 
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4. นำยเอกพล พงศ์สถำพร ประธำนกรรมกำร, ดร. อำรยำ คงสนุทร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร ให้เกยีรตเิป็น 

เป็นประธำนในกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำน 

และเพื่อเสริมเสร้ำงควำมสำมัคคีในบริษัทฯ
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4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บรษิทัฯ มุ่งมั่นที่จะให้บรกิำรที่มคีณุภำพและมำตรฐำน 

ในรำคำที่เหมำะสม รักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริงจัง
และสม�่ำเสมอ แสวงหำลูท่ำงอย่ำงไม่หยดุยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์
ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง และปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มี
ต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครดั โดยมแีนวทำงปฏบิตัดิงันี้

 1. ให้บริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 2. พฒันำกำรให้บรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมลูค่ำ
ให้กบัธรุกจิและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ

 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกบักำรให้บรกิำรที่ถูกต้อง เพยีงพอ 
ไม่เกินควำมเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลเพียงพอในกำร
ตดัสนิใจ

 4. รกัษำควำมลบัของลกูค้ำไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมชิอบ 

5	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรดูแลรักษำสิ่ง

แวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะต่ำงๆ รวมถึง
ภำวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตมนุษย์และ
ระบบนเิวศน์ บรษิทัจงึมนีโยบำยไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่จะส่ง
ผลเสยีหำยต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อม โดย
มแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้

 1. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรกำร
ประหยดัพลงังำน และพจิำรณำน�ำทรพัยำกรกลบัมำใช้ใหม่ 
อำท ิบรษิทัมนีโยบำยกำรใช้กระดำษอย่ำงคุ้มค่ำ หรอืกำร 
REUSE เพื่อลดโลกร้อน ทั้งยงัรณรงณ์ให้มกีำรเปิดปิด ไฟ
และแอร์ตำมเวลำเริ่มงำนและเลกิงำนเพื่อประหยดัพลงังำน 

 2. พัฒนำสินค้ำและบริกำรทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม มคีวำมปลอดภยัในกำรใช้งำน

 3. ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ำงสรรค์
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ

6.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	
บรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิกำรใช้กระบวนกำรทำงธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำคณุภำพชวีติ ช่วยสร้ำงเศรษฐกจิ
และควำมเข้มแขง็ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิ
ดงันี้

 1. กำรสนบัสนนุกำรจ้ำงงำนในชมุชน
 2. แสวงหำโอกำสสนบัสนนุกจิกรรมสร้ำงสรรค์สงัคม 

และชุมชน เช่น สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่โรงเรียนใน
เขตที่ตั้งของส�ำนกังำน, กจิกรรมบรจิำคโลหติ เป็นต้น

 3. ปลกูฝังจติส�ำนกึในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิขึ้นในหมู่พนกังำนทกุระดบั 

 4. ควบคุมให ้มีกำรปฏิบัติอย ่ำงเคร ่งครัดตำม
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วย
งำนก�ำกบัดูแล
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โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม ดงันี้
1. บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็แห่งชำต ิ2561 โดยมแีนวคดิเพื่อให้ประชำชน

ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของเดก็ โดยมุ่งส่งเสรมิให้เหน็ควำมเหน็ควำมส�ำคญัของเดก็เป็นกำรปลูกฝังให้เดก็มสี่วนร่วม
ในสงัคมมคีวำมรบัผดิชอบต่อประเทศชำติ

7.	 การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน
 บรษิทัฯ จดัท�ำรำยงำนฉบบัเดยีวรวมกบัแบบเสดงข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (56-2) 
8.	 การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 -ไม่มี
9.	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(After	process)
 ในปี 2561 บรษิทัได้ปรบัแผนกำรท�ำกจิกรรมกำรเพื่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่ำงกำรจดัท�ำแผนเพื่อกำร

พฒันำอย่ำงยั่งยนืต่อไป และบรษิทัยงัคงตระหนกัถงึกำรแบ่งปันต่อสงัคม และกำรรกัษำสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
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การควบคุมภายใน	
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ก�ำหนดให้กำรควบคมุ
ภำยในของบริษัทเป็นไปตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของ 
COSO 2017 (The Committee of Sponsoring Organization 
of Treadway Commission) โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
มหีน้ำที่ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแบบประเมิน
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักรัพย์ (ก.ล.ต.) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงองค์กร จำกนั้นน�ำเสนอ ต่อคณะกรรมกำรตรวจ
สอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนรำยงำนคณะ
กรรมกำรบรษิทัในกำรประชมุคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยมกีรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน 
ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชมุด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแบบประเมินทุกข้อโดย
กำรซกัถำมข้อมลูจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงองค์กรแล้วมคีวำมเหน็ว่ำระบบ กำรควบคมุ
ภำยในของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอ และมปีระสทิธผิล
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั เป็นไปตำมกฎหมำยระเบยีบ 
ต่ำงๆ ตลอดจนดูแลรกัษำทรพัย์สนิและใช้ทรพัยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญ
เกี่ยวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

บรษิทัปลูกฝังให้ฝ่ำยบรหิำร หวัหน้ำงำน และพนกังำน 
ตระหนกัเรื่องกำรก�ำกบัดแูล กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรก�ำกบั 
ดแูลกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทมีจ�ำนวนบุคลำกรอย่ำง
เพยีงพอในกำรด�ำเนนิกำรตำมระบบดงักล่ำว รวมทั้งมรีะบบ 
กำรควบคมุภำยในส�ำหรบัตดิตำมควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทัย่อยเพื่อป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย
จำกกำรที่กรรมกำร หรอืฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยจดักำร น�ำไปใช้โดย
มชิอบหรอืไม่มอี�ำนำจ รวมถงึกำรท�ำธรุกรรมกบับคุคลที่อำจ
มคีวำมขดัแย้งและบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่ำงเพยีงพอแล้ว 

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำกับดูแลให้กำรปฎิบัติงำน

ของหน่วยงำนตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี
จรรยำบรรณ และมีควำมเชี่ยวชำญเยี่ยงมืออำชีพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ โดยมีกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
อ�ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทำงกำร
ด�ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไว้อย่ำงชัดเจนและมี
กำรทบทวนเป็นประจ�ำปีทกุปีให้เหมำะสมอยู่เสมอ 

การประเมินความเสี่ยง
บรษิทัฯ ใช้แนวคดิของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

(Enterprise Risk Management) โดยให้ผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ที่เกี่ยวข้องร่วมกนับ่งชี้ควำมเสี่ยง กำรวเิครำะห์ ปัจจยัเสี่ยง
ทั้งโอกำสเกดิและผลกระทบเพื่อก�ำหนดมำตรกำร ควบคมุ 
บรษิทัฯ จดัตั้งหน่วยงำนบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงเพื่อจดัท�ำ
แผนบรหิำรควำมเสี่ยง ตดิตำมผลกำรจดักำรเพื่อ ลดระดบั
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และทบทวน ปัจจยั
ควำมเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง พจิำรณำ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทกุไตรมำส เพื่อพจิำรณำ
และให้ค�ำวนิจิฉยัอนัจะส่งผลให้กระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ของบริษัทฯ มีควำมต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้สื่อสำรนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้พนักงำนทุกคนรับ
ทรำบและถอืปฏบิตัเิพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร
ว่ำทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่ำนกระบวนกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงที่เข้ำใจตรงกนั นอกจำกนั้นแล้วบรษิทัฯ 
ได้มกีำรจดัท�ำแผนบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธรุกจิ (Business 
Continuities Plan: BCP) อย่ำงต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงาน	
บรษิทัฯ ประกำศใช้ระเบยีบและแนวปฏบิตัติ่ำงๆ อำท ิ

ด้ำนกำรจดัซื้อ งบประมำณ กำรบญัชแีละกำรเงนิ เป็นต้น 
และบริษัทฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และวงเงิน

2.6	การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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อ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรให้สอดคล้องกับหลักกำร
ควบคุมภำยในที่ดี รวมทั้งจัดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่งำน 
และกำรสอบทำนงำนระหว่ำงกัน โดยแยกงำนในหน้ำที่
อนุมัติ กำรบันทึกรำยกำรบัญชี ข้อมูลสำรสนเทศ และ
หน้ำที่ในกำรดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจำกกนั นอกจำกนี้
บรษิทัยงัได้รบักำรรบัรองระบบมำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001: 
2015 ซึ่งก�ำหนดให้บรษิทัฯ ต้องจดัท�ำคู่มอืและขั้นตอนกำร
ปฏบิตั ิ เพื่อเป็นมำตรฐำนอ้ำงองิในกำรปฏบิตังิำน รวมถงึ 
กำรจดัฝึกอบรมพนกังำนให้เข้ำใจและสำมำรถปฏบิตังิำนได้ 
อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องตำมขั้นตอน และวธิกีำรปฏบิตังิำน 
ที่บรษิทัฯ ก�ำหนดไว้

หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ จะผ่ำนขั้นตอนกำรพิจำรณำ
อนุมัติอย่ำงถูกต้องชัดเจน หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันที่ม ี
นัยส�ำคัญฝ่ำยตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำย
บริหำร และผู้สอบบัญชีจะด�ำเนินกำรพิจำรณำอย่ำงรอบ 
คอบและด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจน เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และ
รำยงำนให้ส�ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ อกีทั้งในกำรออกเสยีง
เพื่อลงมตเิกี่ยวกบัรำยกำรเกี่ยวโยง กรรมกำรที่มส่ีวนได้เสยี
จะงดออกเสยีงในมตดิงักล่ำว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
บรษิทัฯ มกีำรประยกุต์ใช้และพฒันำระบบสำรสนเทศ 

และระบบฐำนข้อมูลภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป็น
นโยบำยเกี่ยวกบักำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ไว้ในหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ เพื่อพนกังำน 
มคีวำมเข้ำใจสื่อภำยในต่ำงๆ ภำยใต้กำรควบคมุ ภำยในที่ด ี
อำทิ กำรใช้ Internet, E-mail และสื่อโทรคมนำคมต่ำงๆ 
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสำร เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสำรให้
บคุลำกรของบรษิทัฯ ได้เข้ำใจถงึกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกบัสำรสนเทศ ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่ำวสำรฯ 
พ.ร.บ. อเิลก็ทรอนกิส์ฯ เพื่อไม่ให้เกดิกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย

บริษัทจัดให้มีกล่องรับควำมคิดเห็น และอีเมล์เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียนจำกบุคคลภำยนอก และมีนักลงทุนสัมพันธ์ 
ท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรและจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุนรวมทั้งมีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษเพื่อให้พนักงำน 
และหน่วยงำนภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือกำรร้อง
เรยีน แก่บรษิทั

ระบบการติดตาม	
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรตรวจสอบภำยในเพื่อ 

เพิ่มคุณค่ำต่อองค์กรโดยกำรใช้ข้อมูลประเมินควำมเสี่ยง
ภำยในองค์กร ประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Risk 
Based Audit) และมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบสอบทำน
ประสิทธิภำพประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของ 
กระบวนกำรท�ำงำนและรำยงำนผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบทกุไตรมำส เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมถงึ
ฝ่ำยบรหิำรสำมำรถเชื่อมั่นในประสทิธภิำพประสทิธผิลของ
ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ รวมถงึควำมถูกต้อง 
น่ำเชื่อถอืได้ของข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ทั้งสำรสนเทศทำง 
กำรเงนิกำรบญัช ีและสำรสนเทศที่ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน ทั้งนี้ 
ฝ่ำยตรวจสอบได้ติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมประเด็น 
ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และน�ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี้ยังมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำน
ระบบกำรตรวจติดตำมระบบคุณภำพและสิ่งแวดล้อม
ภำยในบรษิทัตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 

บรษิทัฯ ได้มกีำรตดิตำมดแูลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ย่อยอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อย แต่ละแห่งต่อคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ทรำบ และมอบหมำยให้มีหน่วยงำนเฉพำะในกำร
ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนตำมมตทิี่คณะกรรมกำร บรษิทัฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งกำรประสำนนโยบำยให้ทกุบรษิทั 
มทีศิทำงกำรด�ำเนนิงำนที่สอดคล้องเป็นทศิทำงเดยีวกนักบั 
นโยบำยของคณะกรรมกำร บรษิทัฯ นอกจำกนั้นบรษิทัฯ 
มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ดูแลงำนด้ำนกฎหมำย 
รวมถงึงำนด้ำน Compliance เพื่อก�ำกบัดูแลให้กำรด�ำเนนิงำน
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
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บรษิทัฯ เชื่อมั่นว่ำกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็นส่วนส�ำคญัที่ท�ำให้องค์กรบรรลเุป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีควำมพร้อมในกำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
ที่มคีวำมซบัซ้อนและรนุแรงมำกขึ้น นอกจำกนี้ บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญัในกำรสร้งควำมตระหนกัรูใ้นเรื่องกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสี่ยงให้ทกุคนในบรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึมุ่งมั่นให้มกีำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มปีระสทิธภิำพ ตั้งแต่ระดบักำรวำง
กลยทุธ์ กำรปฏบิตังิำน และกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุด�ำเนนิธรุกจิใหม่ๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถอืหุ้น สงัคม 
ชมุชน และผู้มสี่วนได้เสยีต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้บรษิทัเตบิโตได้อย่ำงยั่งยนื 

กรอบการบริหารความเสี่ยง 
บรษิทัมกีำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร โดยกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงฯ ประกอบด้วย 
 1. กำรก�ำหนดกลยทุธ์ 
  บรษิทัได้ก�ำหนดวตัถปุระสงค์และระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) ในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงชดัเจน 

  เพื่อให้กำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัทั้งองค์กร 
 2. โครงสร้ำงและควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กรของบรษิทั 
 
ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังนี้ 

2.7	การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน
คณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนคณะ
กรรมกำรบริษัทในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิทั และท�ำหน้ำที่ประเมนิประสทิธ ิ
ภำพกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ด�ำเนนิไปอย่ำงประสทิธภิำพและประสทิธผิล และสอดคล้อง
กบัแนวทำงที่ก�ำหนด 

 

ตรวจสอบภายใน 
ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ หน่วยงำนปฏบิตังิำน และสนบัสนนุ 

อื่นๆ เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำมกีำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ 
ยงัให้ค�ำปรกึษำแก่ทมีท�ำงำนฯ และหรอืผูร้บักำรตรวจ และ
มีกำรสื่อสำรควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กลบัมำยงัทมีท�ำงำน ผู้ปฏบิตังิำนเพื่อน�ำไปปรบัปรงุต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
และทีมท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ประกอบด้วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยสนับสนุนองค์กร 
และผู้อ�ำนวยกำรบัญชีและกำรเงินและผู้จัดกำร ในแต่ละ
แผนก โดยมีผู้จัดกำรฝ่ำยสนับสนุนองค์กรเป็นประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร มหีน้ำที่ควำมรบั
ผดิชอบหลกัดงันี้ 

 1. ก�ำหนดโครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบในกำรบริหำร 
  ควำมเสี่ยงองค์กร 

 2. พจิำรณำและอนมุตันิโยบำย กลยทุธ์ กรอบกำร 
  บรหิำรควำมเสี่ยงและแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยง

 3. ทบทวนควำมเสี่ยงและติตตำมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงองค์กร 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บรษิทัน�ำกรอบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรด�ำเนนิ 

งำน 4 ด้ำน ได้แก่ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยทุธ์ กำร
บรหิำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงนิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทำง
ด้ำนกำรปฏบิตังิำนและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกฎหมำย 
และข้อก�ำหนดผูกพันองค์กรโดยแบ่งตำมกระบวนกำรหลัก 
4 ขั้นตอน คอื 1) ระบคุวำมเสี่ยง/โอกำสที่จะเกดิควำมเสี่ยง 
2) ประเมนิควำมเสี่ยง 3) ก�ำหนดมำตรกำรจดักำร และก�ำหนด
ดชันชีี้วดัควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) และดชันชีี้วดัผล
กำรด�ำเนนิงำน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นทั้ง 
Leading และ Lagging Indicators เพื่อคำดกำรณ์เหตกุำรณ์
ควำมเสี่ยงและเพื่อควบคมุกจิกรรมลดควำมเสี่ยงให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย และ 4) รำยงำนควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะ
กรรมกำรบรษิทั ตำมล�ำดบั
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คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัยต่อกำรพิจำรณำ
อนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั 
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงได้
ก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำธรุกรรม ดงันี้ 

การทำาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

กำรที่บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบ
ด้วยบรษิทัย่อยหลำยแห่ง และบรษิทัเหล่ำนั้นด�ำเนนิธรุกจิที่
ต้องท�ำธุรกรรม ระหว่ำงกัน กำรใช้บริกำร กำรให้ควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคหรือ
บคุคกรฯลฯ ดงันั้นในกำรด�ำเนนิธรุกจิหรอืปฏบิตังิำนที่เป็น 
กำรท�ำธรุกรรมระหว่ำงกนัของบรษิทั ดงักล่ำวต้องค�ำนงึถงึ
กฎหมำย ระเบยีบ และอ�ำนำจด�ำเนนิกำรของบรษิทั ตลอดจน 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้

การทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
กำรท�ำธรุกรรมกบับคุคลภำยนอกนั้น จะต้องปฏบิตัใิห้

ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรที่ก�ำหนดไว้ตำม
กฎหมำย กฎระเบียบของบริษัท และนโยบำยของบริษัท 
รวมถึงได้รับกำรอนุมัติตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท
อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ได้
ตกลง ไว้อย่ำงตรงไปตรงมำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจ
สอบได้ โดยหลกีเลี่ยงกำรท�ำธรุกรรมที่อำจก่อให้เกดิควำม
เดอืดร้อนเสยีหำยไม่ว่ำต่อบรษิทัหรอืบคุคลภำยนอก 

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ โดยก�ำหนดให้บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบ 
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุรติ พจิำรณำรำคำขำยที่เหมำะสม
และยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ 

คุณภำพ และบริกำรที่ได้รับรวมถึงสำมำรถให้เหตุผลที่
เหมำะสมได้เมื่อมกีำรตรวจสอบ

นอกจำกนี้ บรษิทัได้ก�ำหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนกำร 
ในกำรพจิำรณำอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรที่ 
เกี่ยวโยงกนั หรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทัตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำย 
ก�ำหนด โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรจะแจ้งให้บรษิทั ทรำบถงึ 
กำรมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ 
ซึ่งหำกเป็นรำยกำรที่จะต้องขออนมุตัติำมหลกัเกณฑ์ และ
ขั้นตอนของกฎหมำย ฝ่ำยจดักำรจะน�ำเรื่องดงักล่ำวเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลให้นักลงทุนทรำบอย่ำงโปร่งใส โดยกรรมกำร หรือ 
ผู ้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ 
อนมุตัริำยกำรอย่ำงแต่อย่ำงใด 

นโยบายหรือแนวโน้นการทำารายการระหว่างกัน 
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในอนำคตจะเป็นรำยกำร 

ที่ด�ำเนนิกำรตำมปกต ิ โดยใช้นโยบำยต่อรองกนัตำมกลไก
รำคำตลำดของธรุกจิโลจสิตกิส์ ไม่มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
ระหว่ำงบรษิทักบักจิกำรหรอืบคุคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทมีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของ

ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำร 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล
และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกนั ตลอดจนกฎหมำย ข้อบงัคบั ประกำศ หรอืค�ำสั่ง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครดั

2.8	รายงานระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
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รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคล/นิติบุคคลที่	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	 คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง
	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 (บาท)	 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล	
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	 ณ	31	ธ.ค.61
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.61

1. ดร. อำรยำ คงสนุทร 

2. นำยชูเดช คงสนุทร

เป็นกรรมกำร

และผู้ถอืหุ้น

ของบรษิทั

ค่ำเช่ำที่ดนิ 

(ส�ำนกังำนใหญ่)

1,526,979 ไม่มยีอดค้ำง บรษิทัเช่ำที่ดนิจำกคณะบคุคลวเีลนด์ 

(มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นำงอำรยำ คงสนุทร และ นำยชูเดช 

คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้ำงอำคำรและ

ใช้เป็นที่ตั้งของส�ำนกังำนใหญ่ โดย

โฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 

งำน 70 2/10 ตำรำงวำ ตั้งอยู่ที่แขวง

ช่องนนทร ี เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 

ได้มกีำรจดัท�ำสญัญำเช่ำ ระยะเวลำ

เช่ำ 20 ปี ตั้งแต่วนัท ี 1 กรกฎำคม 

2557 – 30 มถินุำยน 2577 โดยคดิ

ค่ำเช่ำต่อเดอืนรำยละเอยีด ดงันี้ 

ปีที่ 1-2 เดอืนละ 92,674 บำท

ปีที่ 3-5 เดอืนละ 101,941 บำท

ปีที่ 6-8 เดอืนละ 112,135 บำท

ปีที่ 9-11 เดอืนละ 123,349 บำท

ปีที่ 12-14 เดอืนละ 135,684 บำท

ปีที่ 15-17 เดอืนละ 149,252 บำท

ปีที่ 18-20 เดอืนละ 164,177 บำท

รวมค่ำเช่ำทั้งสิ้นจ�ำนวน 

30,539,586 บำท

โดยอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวประเมิน 

โดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์

สำธำรณะ และเป็นบรษิทัที่อยูใ่นบญัชี

รำยชื่อที่ได้รบัควำมเหน็จำก ก.ล.ต.  

คอื บรษิทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท 

แอฟแฟร์ส จ�ำกดั กำรบนัทกึบญัชคี่ำ

เช่ำบันทึกรับรู ้ตำมวิธีเส้นตรงเท่ำๆ

กันทุกเดือน โดยบริษัทมีกำรบันทึก

บญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี

ฉบบัที่ 17
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1. ดร. อำรยำ คงสุนทร 

2. นำยชูเดช คงสุนทร 

 

เป็นกรรมกำร

และผู้ถอืหุ้น

ของบรษิทั

ค่ำเช่ำที่ดนิ

และอำคำร 

(แหลมฉบงั-

ส่วนที่เป็น

ส�ำนกังำน)

ค่ำเช่ำที่ดนิ

ซื้อที่ดนิและ

อำคำร 

(แหลฉบงั- 

ส่วนที่เป็น

ส�ำนกังำน)

210,000

210,000

8,050,000

ไม่มยีอดค้ำง

ไม่มยีอดค้ำง

ไม่มยีอดค้ำง

บริษัทได้เช่ำที่ดินและอำคำรพำณิชย์	 3	

ชั้น	 2	 เพื่อใช้เป็นที่ต้ังของหน่วยบริกำร

แหลมฉบัง	โดยโฉนดที่ดินเลขที่	164087	

มีเนื้อที่	 42	ตำรำงวำ	 	ตั้งอยู่ที่ต.สุรศักดิ์	

อ.ศรรีำชำ	จ.ชลบรุ	ีต้ังแต่วนัที	่1	สงิหำคม	

2560	 –	 	 1	 สิงหำคม	 2563	 คิดค่ำเช่ำ		

35,000	บำทต่อเดอืน	อตัรำค่ำเช่ำดงักล่ำว

ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระเพื่อวัตถ	ุ

ประสงค์สำธำรณะและเป็นบริษัทที่อยู่ใน

บัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นจำก	ก.ล.ต.		

คือ	 บริษัท	 เอเจนซ่ี	 ฟอร์	 เรียลเอสเตท	

แอฟแฟร์ส	 จ�ำกัดและ	 (สิ้นสุดกำรเช่ำใน

เดือน	กรกฎำคม	2561)

บริษัทได้เช่ำที่ดิน	 เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ

ส�ำหรับพนักงำน	 โดยโฉนดท่ีดินเลขที่		

53902	เล่ม	540	หน้ำ	2	เลขที่ดิน	977	

หน้ำส�ำรวจ	9146	ตัง้อยูท่ี	่แขวงช่องนนทรี	

เขตยำนนำวำ	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎำคม	

2561	–		30	มิถุนำยน	2562	คิดค่ำเช่ำ		

35,000	บำทต่อเดอืน	 โดยอตัรำค่ำเช่ำคดิ

อ้ำงอิงจำกรำคำประเมินค่ำเช่ำท่ีดินของ

อำคำรส�ำนักงำนของบริษัท	 ซึ่งเป็นพื้นที่

ดินซึ่งอยู่ติดกัน

บริษัทได้ซ้ือที่ดินและอำคำรพำณิชย์	 3	

ชั้น	 2	 เพื่อใช้เป็นที่ต้ังของหน่วยบริกำร

แหลมฉบัง	โดยโฉนดที่ดินเลขที่	164087	

มีเนื้อที่	 42	ตำรำงวำ	 	ตั้งอยู่ที่ต.สุรศักดิ์	

อ.ศรีรำชำ	จ.ชลบุรี	ในวันที่	31	กรกฎำคม	

2561	ในรำคำ8,050,000	บำท	โดยรำคำ

ซ้ือดังกล่ำวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

เป็นบริษัทที่อยู ่ในบัญชีรำยช่ือท่ีได้รับ

ควำมเหน็จำก	ก.ล.ต.		คอื	บรษัิท	เอเจนซี่	

ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ำกัด

 บุคคล/นิติบุคคลที่	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	 คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง
	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 (บาท)	 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล	
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	 ณ	31	ธ.ค.61
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.61
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WICE Logistics 

(Singapore)

Pte. Ltd.

เป็นบรษิทัย่อย 

(ถอืหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 70)

รำยได้จำก

กำรบรกิำร/

ลูกหนี้กำรค้ำ

ต้นทนุกำรให้

บรกิำร/เจ้ำหนี้

กำรค้ำ

ค่ำรบัรอง/

เจ้ำหนี้อื่น

รำยได้ค่ำ 

Director Fee

เงนิปันผลรบั

7,332,964

17,990,931

5,330

282,096

44,387,314

926,553

2,816,396

95,330

70,250

-

WICE Logistics(Singapore) Pte. Ltd.. เป็น

หนึ่งในตัวแทนต่ำงประเทศของบริษัท 

ท�ำหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนเพื่อให้

บริกำรในเขตต่ำงประเทศที่ตนดูแลซึ่ง

จะมกีำรคดิค่ำบรกิำรในอตัรำตลำด และ

บริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่ำงประเทศ

ของ WICE Logistics (Singapore) Pte. 

Ltd. ท�ำหน้ำที่ในกำรตดิต่อประสำนเพื่อ

ให้บรกิำรในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมกีำร

คิดค่ำบริกำรระหว่ำงกัน และถือเป็น

รำยได้จำกกำรบริกำรของบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัท WICE Logistics(Singapore) 

Pte. Ltd.. มกีำรจดัท�ำสญัญำ Agency 

Agreement

เป็นค่ำรบัรอง Agent

เป็นรำยได้ค่ำ Director Fee ที่ทำงบรษิทั

เรยีกเกบ็โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรต่อเดอืนๆ

ละ 1,000 SGD โดยเริ่มจ่ำยตั้งแต่เดอืน 

ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

เป็นเงนิปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย เนื่อง 

จำกบรษิทัย่อยมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปัน 

ผลเมื่อวนัที่ 17 มนีำคม 2561 จ�ำนวน 

2,660,431 เหรยีญสงิค์โปร์ เป็นเงนิปันผล 

รบัของบรษิทั 70% เท่ำกบั 1,866,502 

เหรยีญสงิค์โปร์ และก�ำหนดจ่ำยเงนิปัน 

ในวนัที่ ม.ีค./ ก.ค. และ พ.ย. 2561

 บุคคล/นิติบุคคลที่	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	 คำาชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง
	 อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 (บาท)	 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล	
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บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด 

เป็นบรษิทัย่อย

(ถอืหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 99.99) 

ค่ำวสัดุ

อปุกรณ์-ค่ำน�้ำ

มนั/ลูกหนี้อื่น

ค่ำบรกิำรจดัท�ำ

บญัช/ีลูกหนี้อื่น

เงนิกู้ยมื

ดอกเบี้ยจ่ำย

เงนิปันผลรบั

180,295

10,000

60,000,000

1,521,666

23,426,659

ไม่มยีอดค้ำง

10,000

ไม่มยีอดค้ำง

ไม่มยีอดค้ำง

เป็นค่ำวสัดสุิน้เปลือ้ง	123,437	บำท	และ

เป็นค่ำน�ำ้มนัรถบรรทกุ	6	ล้อ	56,858	บำท

เป็นรำยได้ค่ำบรกิำรด้ำนกำรบรหิำรจัดท�ำ

บัญชี	 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ	 โดยคิดค่ำบริกำรด้ำน

บริหำรจัดท�ำบัญชี	ในอัตรำ	10,000	บำท

ต่อปี	โดยใช้วิธีกำร	Allocation	Cost

บรษัิทไวส์โลจสิตกิส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	กูย้มื	

เงินจำกบริษัท	 ซันเอ็กซ์เพรส	 (ประเทศ	

ไทย)	 จ�ำกัด	 เพื่อใช้ในกำรลงทุนในเงิน

ลงทุน	 ในบริษัท	 ยูโรเอเชีย	 โทเท่ิล 

โลจิสติกส์	 จ�ำกัด	 ระยะเวลำในกำรกู้ยืม

เริ่มวันที่		21	สิงหำคม	2561	ถึงวันที่		21	

สิงหำคม	 2562	 เป็นระยะเวลำ	 1	 ปี	

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	 7.12	 อ้ำงอิงอัตรำ

ดอกเบี้ยจำกธนำคำรกสิกรไทย	MRR	ณ	

วันที่	31	ธ.ค.2561	มีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืม

ทั้งหมดแล้ว

เป็นเงนิปันผลรบัจำกบรษัิทย่อย	 เนือ่งจำก	

บริษัทย่อยมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล	

เม่ือวันที่	 23	 มีนำคม	 2561	 และจ่ำย

เงินปันผลในวันที่		30	มีนำคม	2561
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WICE Logistics 

(Hong Kong)

บริษัท ยูโรเอเชีย

โทเทิล โลจิสติกส์ 

จ�ำกัด

เป็นบรษิทัย่อย

(ถอืหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 80) 

ตั้งแต่วนัที่ 4 

มกรำคม 2561 

เป็นต้นไป

ควำมสมัพนัธ์

เป็นบรษิทัย่อย

เป็นบรษิทัย่อย 

(ถอืหุ้นโดย 

WICE

ร้อยละ 40) 

ตั้งแต่วนัที่ 14 

กนัยำยน 2561 

เป็นต้นไป 

ควำมสมัพนัธ์

เป็นบรษิทัย่อย

รำยได้จำกกำร

บรกิำร/ลูกหนี้

กำรค้ำ

ต้นทนุกำรให้

บรกิำร/เจ้ำหนี้

กำรค้ำ

รำยได้จำก

กำรบรกิำร/

ลูกหนี้กำรค้ำ

ต้นทนุกำรให้

บรกิำร/เจ้ำหนี้

กำรค้ำ

รำยได้ค่ำ

บรหิำรจดักำร

ด้ำนบญัชกีำร

เงนิ/ลูกหนี้อื่น

รำยได้อื่น

768,618

12,582,659

-

120,487

180,000

106,400

66,857

1,417,602

-

119,044

180,000

106,400

WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่ง

ในตัวแทนต่ำงประเทศของบริษัท ท�ำ

หน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนเพื่อให้

บริกำรในเขตต่ำงประเทศที่ตนดูแล ซึ่ง

จะมกีำรคดิ

ค่ำบริกำรในอัตรำตลำด และบริษัทก็

เป็นหนึ่งในตัวแทนต่ำงประเทศของ 

WICE Logistics (Hong Kong). ท�ำหน้ำที่

ในกำรติดต่อประสำนเพื่อให้บริกำรใน

เขตประเทศไทย ซึ่งจะมกีำรคดิค่ำบรกิำร

ระหว่ำงกนั และถอืเป็นรำยได้จำกกำร

บรกิำรของบรษิทั ทั้งนี้ บรษิทั WICE 

Logistics (Hong Kong) มกีำรจดัท�ำสญัญำ 

Agency Agreement

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 

จ�ำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท 

ท�ำหน้ำที่ในกำรติดต่อประสำนเพื่อให้

บรกิำร ซึ่งจะมกีำรคดิค่ำบรกิำรในอตัรำ 

ตลำด ทั้งนี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล 

โลจิสติกส์ จ�ำกัด มีกำรจัดท�ำสัญญำ 

Agency Agreement

เป็นรำยได้ค่ำบริกำรด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรระบบกำรท�ำงำนด้ำนกำรเงิน

และบญัช ี เพื่อให้กำรปฏบิตังิำนเป็นไป

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยคดิค่ำบรกิำร

ด้ำนบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิและบญัช ี

ในอตัรำ 60,000 บำท ต่อเดอืน โดยใช้

วธิกีำร Allocation Cost ระยะเวลำ ตั้งแต่ 

วนัที่ 1 ตลุำคม 2561 – 1 ตลุำคม 2562

เป็นค่ำใช้จ่ำยเดนิทำง 19,400 บำท และ

เป็นค่ำธรรมเนียมกำรค�้ำประกันตู ้  

87,000 บำท
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

3.1	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

บญัชถีกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำและพยีงพอที่จะด�ำรงรกัษำ 
ไว้ซึ่งทรพัย์สนิ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิกำรทจุรติหรอืกำร 
ด�ำเนนิกำรที่ผดิปกตอิย่ำงมสีำระส�ำคญั โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมกำรบริษัทที่เป็นอิสระท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล งบกำรเงิน 
ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจ สอบภำยใน
ให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธพิล โดยควำมเหน็ของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบปรำกฎในรำยงำนคณะกรรมกำร ตรวจ
สอบซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุม 
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงนิของบรษิทัไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) และบรษิทัย่อย แสดงฐำนกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิ
งำน และกระแสเงินสดถูกต้องตำมสมควรในสำระส�ำคัญ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

	 นำยเอกพล	พงศ์สถำพร	 ดร.อำรยำ	คงสุนทร	
	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ
บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ซึ่ง
จัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระ
รำชบญัญตักิำรบญัช ี พ.ศ. 2543 และตำมข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำ
ด้วยกำรจัดท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
โดยได้มกีำรพจิำรณำเลอืกใช้นโยบำยกำรบญัชทีี่เหมำะสม 
และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยส�ำคัญ
อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยผู้สอบ
บัญชีได้สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำม
เหน็ในรำยงำนของผู้สอบบญัชอีย่ำงไม่มเีงื่อนไข 

คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลและพัฒนำ 
บรรษทัภบิำล จรรยำบรรณ กำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั รวมทั้ง
จดัให้มแีละด�ำรงไว้ ซึ่งระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำร 
ควบคมุภำยใน เพื่อให้ควำมมั่นใจได้ว่ำมกีำรบนัทกึข้อมลูทำง 

3
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คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ
ตำมขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งมีกำรทบทวนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและ
อนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ�ำทกุปี ในปี 2561 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเน้นบทบำทในกำรเป็น Strategic 
and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทำนกำรก�ำกบั
ดแูล กำรก�ำหนดกลยทุธ์ กำรปฏบิตังิำน และกำรตดิตำมผล 
เพื่อให้บรษิทับรรลเุป้ำหมำยที่ก�ำหนดและด�ำเนนิ ธรุกจิได้
อย่ำงยั่งยนื กำรจะด�ำเนนิกำรดงักล่ำวได้นั้นฝ่ำยจดักำรและ 
พนกังำนต้องมคีณุธรรม จรรยำบรรณ เข้ำใจบทบำท อ�ำนำจ 
หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของตนเอง และปฏบิตังิำนภำยใต้
กำรบูรณำกำรทั้งกำรก�ำกบัดูแล กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำร 
ก�ำกับกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคมุภำยใน 

ปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 ครั้ง 
โดยมกีรรมกำรตรวจสอบเข้ำประชมุครบองค์ประชมุทกุครั้ง 
ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวมและประเมิน
ตนเอง ซึ่งผลประเมนิอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมำกใกล้เคยีง 
กบัปีก่อน หวัข้อที่ประเมนิได้แก่ ควำมพร้อมของกรรมกำร
ตรวจสอบ กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรประชมุ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สรปุควำมเหน็โดยรวม กำรปฏิบัติ
งำนของเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรววจสอบ และกำรปฏบิตั ิ
งำนของส�ำนกังำนตรวจสอบ

สรปุสำระส�ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในรอบปี 2561 ดงันี้ 
1. กำรสอบทำนงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนขอ้มลูที่ส�ำคญัของ 
งบกำรเงนิรำยไตรมำสและประจ�ำปี 2561 ของบรษิทั ไวส์ 
โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) งบกำรเงนิรวมของบรษิทั และ
บรษิทัย่อยซึ่งได้จดัท�ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง กำรเงนิ 
ของไทย ซึ่งสอดคล้องกบัมำตรฐำนทำงกำรรำยงำน ทำง 
กำรเงนิระหว่ำงประเทศ โดยได้สอบทำนประเดน็ที่เป็นสำระ 
ส�ำคญั รำยกำรพเิศษ และได้รบัค�ำชี้แจงจำกผู้สอบบญัช ี

ฝ่ำยจัดกำร จนเป็นที่พอใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงนิ รวมทั้ง
กำรเปิดเผยหมำยเหตปุระกอบในงบกำรเงนิ เป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
จงึได้ให้ควำมเหน็ชอบงบกำรเงนิดงักล่ำว ที่ผู้สอบบญัชไีด้
สอบทำน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรำยงำน ควำมเหน็อย่ำง
ไม่มเีงื่อนไข นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจ สอบได้ประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเพื่อปรกึษำหำรอืกนั
อย่ำงอสิระถงึกำรได้รบัข้อมลู กำรตรวจสอบ ข้อมลูที่มสีำระ
ส�ำคญัในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและเป็นประโยชน์
กบัผูใ้ช้งบกำรเงนิ เรื่องส�ำคญัจำกกำรตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) รวมทั้งพฤตกิำรณ์อนัควรสงสยั ตำมมำตรำ 89/25 
แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำด
ทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2561 ผูส้อบบญัชไีม่ได้
มข้ีอสงัเกตทุี่เป็นสำระส�ำคญั และไม่พบพฤติกำรณ์อันควร
สงสยั นอกจำกนี้ เพื่อควำมมั่นใจในเรื่องกำรไม่พบพฤตกิำรณ์ 
อนัควรสงสยัดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบด้วย 
และงบกำรเงนิรวมของบรษิทัเชื่อถอืได้ โปรง่ใส สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

2. กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรได้

มำจ�ำหน่ำยไปหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั
และรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยงำน
ของกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยทรำบอย่ำงถูกต้องตำมเวลำที่ก�ำหนด 

3. กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) มุง่มั่นด�ำเนนิธรุกจิ 
ตำมหลักของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนัก 

3.2	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)  และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนประสิทธิภำพและ
ประสทิธผิลด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีพบว่ำ กรรมกำร
บริษัท ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน ปฎิบัติตำมนโยบำยที่
ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และบริษัทมีกำรน�ำนโยบำยต่อ
ต้ำนคอร์รัปชันไปปฎิบัติใช้อย่ำงจริงจัง และขยำยผลไปสู่ 
คู่ธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมนอกเหนือ
จำกที่กฎหมำยก�ำหนด 

4. กำรสอบทำนระบบกำรประเมินกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมปีระสทิธภิำพ 
และประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมี
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ 
ท�ำหน้ำที่พิจำรณำโครงสร้ำง นโยบำย กรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรทบทวนควำม
เสี่ยงและตกิตำมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิทั รำยเดอืน 
และรำยไตรมำส โดยมคีณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 
ท�ำหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนควำมเสี่ยงและร่วมกันพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญและโอกำสที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
คณะท�ำงำนฯ ได้เตรยีมมำตรกำรรองรบัโดยก�ำหนดแผนงำน 
ระยะวลำ แผนงำนประจ�ำปี และกำรพจิำรณำควำมเสี่ยง
ส�ำหรบัโครงกำรลงทนุต่ำงๆ ด้วย 

5. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมิน

ระบบกำรควบคุมภำยในทั้งระบบกำรปฎิบัติงำนและระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมทั้งกำรประเมนิตำมแบบประเมนิ 
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ำมคีวำมเพยีงพอ เหมำะสมกบั
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิ�ท และสอดคล้องกบัควำมเหน็ของ 
ผูส้อบบญัชทีี่รำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้อบกพร่อง 
ที่เป็นสำระส�ำคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบกำรเงนิของบรษิทั 

6. กำรตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ�ำทกุปีให้สอดคล้องกบั 
ควำมเสี่ยงและสถำนกำรณ์ปัจจบุนัของบรษิทั ในปี 2561 
ได้พจิำรณำและอนมุตั ิแผนปฏบิตักิำร งบประมำณประจ�ำปี 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ำยตรวจสอบสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นอิสระและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นจึงก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบมีสำย
บังคับบัญชำขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงองค์กรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบต่ำงๆ 
และกำรควบคมุภำยในบรษิทัและบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ 

7. กำรพจิำรณำเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่ำสอบ 

บัญชี ประจ�ำปี 2561 
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำข้อเสนอ 

กำรให้บริกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท และบริษย่อยทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศจำกส�ำนกังำนสอบบญัชขีองบรษิทั 
ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เพื่อเป็นส�ำนกังำนสอบบญัช ีของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ�ำปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจ
สอบเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเสนอขออนุมัติ
ตำกที่ประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นแต่งตั้ง 

1. นำยโสภณ เพิ่มศริวิลัลภ ผู้สอบบญัชรีบั 
   อนญุำตเลขที่  
   3182 หรอื

2. นำงสำวรุ้งนภำ เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบญัชรีบั 
   อนญุำตเลขที่  
   3516 หรอื

3. นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบญัชรีบั 
   อนญุำตเลขที่  
   5659 หรอื

4. นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชรีบั 
   อนญุำตเลขที่  
   5872 หรอื

5. นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ ผู้สอบบญัชรีบั 
   อนญุำตเลขที่  
   4807
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แห่งบรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัประจ�ำปี 2561 และอนมุตัคิ่ำสอบบญัช ี งบกำรเงนิ
ประจ�ำปี 2561 และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของ 

	ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

รศ.	ดร.รุธิร์	พนมยงค์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บรษิทั และงบกำรเงนิรวม เป็นเงนิทั้งหมด 1.9 ล้ำนบำท 
รวมทั้งรบัทรำบค่ำสอบบญัชงีบกำรเงนิประจ�ำปี 2561 ของ 
บรษิทัย่อย
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3.3	การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	ประจ�าปี	2561

เหตุการณ์สำาคัญในระหว่างปี	

ไตรมำสที่ 1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั Universal Worldwide Transportation Limited  
  จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลำร์ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วน 
  ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนหุ้นสำมญัทั้งหมด
 เงินปันผลรับ

  จำกบรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกดัในอตัรำหุ้นละ 433.83 บำท รวมเป็นเงนิ 
  ทั้งสิ้น 23.43 ล้ำนบำท
  จำกบรษิทั Sun Express Logistics Pte Ltd. ในอตัรำหุน้ละ 5.47 ดอลล่ำร์สงิคโปร์ รวมเป็น 
  จ�ำนวนเงนิทั้งสิ้น 1.88 ล้ำนดอลล่ำร์สงิคโปร์ หรอืคดิเป็น 44.39 ล้ำนบำท ซึ่งบรษิทัฯ 
  ได้รบัเงนิปันผลบำงส่วนเป็นจ�ำนวนเงนิ 14.79 ล้ำนบำท

ไตรมำสที่ 2 เงินปันผลจ่ำย

  บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี 2560 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอคัรำหุ้นละ  
  0.12 บำท เป็นจ�ำนวนเงนิ 78.23 ล้ำนบำท

ไตรมำสที่ 3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรลงทนุในหุ้นสำมญัของบรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั  
  จ�ำนวน 2,800,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ของ 
  จ�ำนวนหุ้นสำมญัทั้งหมด
 เงินปันผลรับ

  บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจำก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จ�ำนวน 0.63 ล้ำนดอลล่ำร์ 
  สงิคโปร์ หรอืคดิเป็นจ�ำนวนเงนิ 14.79 ล้ำนบำท
ไตรมำสที่ 4 เงินปันผลรับ

  บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจำก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จ�ำนวน 0.62 ล้ำนดอลล่ำร์ 
  สงิคโปร์ หรอืคดิเป็นจ�ำนวนเงนิ 14.81 ล้ำนบำท

	 ช่วงเวลา	 เหตุการณ์สำาคัญ
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี	
2561	สามารถสรุปได้ดังนี้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทส�ำหรับปี สิ้นสุด 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 
1,832.11 ล้ำนบำท และ 1,396.37 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ปรบั
เพิ่มขึ้น 435.74 ล้ำนบำทคดิเป็น ร้อยละ 31.21 สำเหตเุกดิ
จำกรำยได้จำกกำรบริกำรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตำมกลยุทธ์
ของบรษิทัที่วำงแผนไว้ และ เมื่อวนัที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2561 

จดักำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเล 610.64 635.03 -24.39 -3.84
จดักำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ 854.74 465.59 389.15 83.58
จดักำรโลจสิตกิส์ 366.73 295.75 70.98 24.00
รวม รำยได้จำกกำรบริกำร 1,832.11 1,396.37 435.74 31.21

	 รายได้จากบริการ	 สำาหรับสามเดือน	สิ้นสุด	 สำาหรับสามเดือน	สิ้นสุด	 เพิ่มขึ้น		 ร้อยละ
	 	 31	ธันวาคม	2561	 31	ธันวาคม	2560	 (ลดลง)

หน่วย : ล้ำนบำท

 รำยได้จำกให้บริกำร

หน่วย : ล้ำนบำท

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล
(SEA FREIGHT)

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(SAIR FREIGHT)

 3. บริการโลจิสติกส์
(LOGISTICS)
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จำกงบกำรเงินรวม กำรด�ำเนินธุรกิจสำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้

บรษิทัได้ด�ำเนนิกำรซื้อหุน้สำมญัของ WICE Logistics (Hong 
Kong) Limited ในสดัส่วน ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนหุ้นสำมญั
ทั้งหมด และในวนัที่ 14 กนัยำยน 2561 บริษัทได้ด�ำเนิน
กำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทลิโลจสิตกิส์ 
จ�ำกดั ในสดัส่วน ร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นสำมญัทั้งหมด 
บริษัทจึงต้องมีกำรรับรู้รำยได้ เข้ำมำในงบกำรเงิน ท�ำให้
รำยได้จำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้น ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกประเภท 
รำยได้ดงันี้  
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1. รำยได้จำกกำรจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเล ส�ำหรบั
ปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 เท่ำกบั 610.64 ล้ำนบำท และ 635.03 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดบั ปรบัลดลง 24.39 ล้ำนบำทคดิเป็น ร้อยละ 3.84 
ตำมล�ำดับ สำเหตุเกิดจำกมีลูกค้ำรำยใหญ่เปลี่ยนกำรใช้
บริกำรจำกขนส่งสินค้ำทำงทะเลเป็นขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศและทำงบก เพื่อให้สนิค้ำถงึปลำยทำงได้เรว็ขึ้น จงึ
ท�ำให้รำยได้จำกกำรจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลลดลง 

2. รำยได้จำกกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
ส�ำหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 854.74 ล้ำนบำท และ 465.59 ล้ำน
บำท ปรบัเพิ่มขึ้น 389.15 ล้ำนบำท คดิเป็น ร้อยละ 83.58 
ตำมล�ำดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมำจำกกำร
รบัรู้รำยได้ของบรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Limited 
ส�ำหรบังวดปีนี้ และบรษิทัได้งำนโครงกำร จำกลูกค้ำใน
กลุ่มเป้ำหมำยรำยใหม่ ซึ่งได้แก่ลูกค้ำในกลุ่ม อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

2018 2017
Logistics,

366.73,	20%

Air	Freight,
854.74,	47%

Air	Freight
33%
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46%

Logistics
21%

3. รำยได้จำกกำรบริกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ส�ำหรับปี 
สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
เท่ำกบั 366.73 ล้ำนบำท และ 295.75 ล้ำนบำท ปรบัเพิ่ม
ขึ้น 70.98 ล้ำนบำท คดิเป็น ร้อยละ 24 ตำมล�ำดบั เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรรบัรู้รำย
ได้ของบรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Limited และ
บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส์ จ�ำกดั ส�ำหรบังวดปีนี้ 
และเกิดจำกรำยได้ที่ให้บริกำรทำงด้ำนคลังสินค้ำที่เพิ่มขึ้น 
อำท ิลูกค้ำในกลุ่มชิ้นส่วนยำนยนต์ ซึ่งลูกค้ำเหล่ำนี้กจ็ะใช้
บรกิำรแบบครบวงจรรวมไปถงึงำนบรกิำรพธิกีำรกรมศลุกำกร 
และงำนบริกำรขนส่งทำงบก ประกอบกับลูกค้ำรำยใหญ่
เปลี่ยนกำรใช้บริกำรจำกใช้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล
เปลี่ยนมำเป็นบรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงบกจงึมผีลท�ำให้ รำยได้
จำกกำรบรกิำรจดักำรโลจสิตกิส์เพิ่มขึ้นจำกเดมิ

เปรียบเทียบสัดส่วนรำยได้จำกกำรบริกำรหลังจำก 
ที่บรษิทัเริ่มท�ำกำรรบัรู้รำยได้จำกบรษิทั WICE Logistics 
(Hong Kong) Limited สดัส่วนรำยได้เปลี่ยนไปโดยจะมสีดัส่วน
รำยได้จำกกำรจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ (Air Freight) 
เพิ่มเข้ำมำอย่ำงมนียัส�ำคญั สรปุกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
ดงันี้
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รำยได้อื่นของบรษิทัส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 เท่ำกับ 18.00 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนเท่ำกับ 5.96 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 12.04 

20.00
18.00 18.00

5.96

2561

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล
(Sea Freight)

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(Air Freight)

 3. บริการโลจิสติกส์
(LOGISTICS)
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รำยได้อื่น      (หน่วย : ล้ำนบำท)

 ต้นทุนจำกให้บริกำร 

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

2561

2560

477.06 463.72

681.21

330.47
296.44

260.09

ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 202.01 ในปีนี้มีกำรรับรู้ก�ำไร
จำกกำรขำยเงนิลงทนุชั่วครำวมำกกว่ำปีก่อน ซึ่งมกีำรขำย
เงนิลงทนุน้อยกว่ำปีนี้
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1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล
(Sea Freight)

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล
(Sea Freight)

 3. บริการโลจิสติกส์
(Logistics)

รวมก�าไรขั้นต้น
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 (หน่วย : ล้ำนบำท)
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ต้นทุนกำรให้บริกำรทั้งหมดของบริษัทส�ำหรับงวดปีสิ้น
สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
เท่ำกบั 1,454.71 ล้ำนบำท และ 1,054.28 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 
เพิ่มขึ้น 400.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 สำเหตจุำก
กำรรบัรู้ต้นทนุกำรให้บรกิำรตำมสดัส่วนของบรษิทั WICE 
Logistics (Hong Kong) Limited และจำกต้นทนุกำรให้บรกิำร
ที่ก่อให้เกดิรำยได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน จงึท�ำให้
ต้นทุนจำกกำรบริกำรเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วน ซึ่งเป็นไปตำม
แผนงำนที่ก�ำหนดไว้

ต้นทนุกำรให้บรกิำร สำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทกจิกรรม
ที่ก่อให้เกดิรำยได้ ดงัต่อไปนี้ :

 1. ต้นทุนกำรให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล  
  ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 

  วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 477.06 ล้ำนบำท  
  และ 463.72 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 13.34  
  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.88 

 2. ต้นทนุกำรให้บรกิำรจดักำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ  
  ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561และ 
  วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 681.21 ล้ำนบำท  
  และ 330.47 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 350.74  
  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 106.13 

 3. ต้นทุนกำรให้บริกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ส�ำหรับ 
  งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561และวันที่ 31  
  ธันวำคม 2560 จ�ำนวน 296.44 ล้ำนบำท และ  
  260.09 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 36.35 ล้ำน 

  บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98 
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ก�ำไรขั้นต้นของบรษิทัส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 377.40 ล้ำนบำท 
และ 342.09 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 35.31 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.32 สำเหตจุำกกำรรบัรู้รำยได้และต้นทนุ
บรกิำรตำมสดัส่วนของบรษิทั  WICE Logistics (Hong Kong) 
Limited ในปีนี้ บรษิทัรบัรูร้ำยได้ เริ่มตั้งแต่ 4 มกรำคม 2561 
จงึมผีลท�ำให้สดัส่วนรำยได้ ต้นทนุเพิ่มขึ้น และสำเหตจุำก
ผลประกอบกำรของบรษิทัมยีอดขำยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก�ำไร
ขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น โดยสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทกิจกรรม
รำยได้ ดงัต่อไปนี้

ก�ำไรขั้นต้นของกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเล ส�ำหรบั
งวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 จ�ำนวน 133.58 ล้ำนบำท และ 171.31 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดบั ลดลง 37.73 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 22.02 โดย 
อตัรำก�ำไรขั้นต้นส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 21.88% และ 26.98% 
ตำมล�ำดบั อตัรำก�ำไรขั้นต้นลดลง 5.10% ลดลง เนื่องจำก
ภำวะค่ำระวำงเรือที่ปรบัรำคำสูงขึ้นท�ำให้อัตรำกำรท�ำก�ำไร
ลดลง ซึ่งในปีถดัไปภำวะดงักล่ำวน่ำจะปรบัตวัเข้ำสูภ่ำวะปกติ

ก�ำไรขั้นต้นของกำรบรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ ส�ำหรบั
งวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 

1. จดักำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเล (Sea Freight) 21.88% 26.98% -5.10%
2. จดักำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ (Air Freight) 20.30% 29.02% -8.72%
3. บรกิำรโลจสิตกิส์ (Logistics) 19.17% 12.06% 7.11%
รวม อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น  20.60% 24.50% -3.90%

	 อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น	 2561	 2560	 เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%

2560 จ�ำนวน 173.53 ล้ำนบำท และ 135.12 ล้ำนบำท เพิ่ม
ขึ้น 38.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.43 โดยมอีตัรำก�ำไร
ขั้นต้น ส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 20.30% และ 29.02 % อตัรำ
ก�ำไรขั้นต้นลดลง 8.72 % ลดลง เนื่องจำกกำรรบัรู้ก�ำไรจำก
บรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Limited โดยรำยได้
ส่วนมำกจะเป็นรำยได้จำกกำรบรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ 
ซึ่งในประเทศฮ่องกงกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงูอตัรำกำรท�ำก�ำไร 
Gross Profit Margin อยู่ที่ประมำณ 12-15% จงึท�ำให้อตัรำ
ก�ำไรขั้นต้นของบรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศ ในปีนี้ลดลง

ก�ำไรขั้นต้นของกำรให้บรกิำรโลจสิตกิส์ ส�ำหรบังวดปี
สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
จ�ำนวน 70.29 ล้ำนบำท และ 35.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั 
เพิ่มขึ้น 34.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.11 โดยอตัรำก�ำไร
ขั้นต้นส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 19.17 % และ 12.06% ตำมล�ำดบั 
อตัรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.11 % สำเหตเุกดิจำกกำรบรหิำร
จดักำรด้ำนต้นทนุของส่วนงำนปฏบิตักิำรในกำรบรหิำรต้นทนุ
สว่นเกนิ ที่จดักำรโดยใช้ควำมรวดเรว็ในกำรบรหิำรจดักำร
ท�ำให้ไม่ต้องจ่ำยต้นทนุส่วนเพิ่มมผีลท�ำให้ต้นทนุลดลง
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบรษิทั ส�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนั
ที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 
41.96 ล้ำนบำท และ 46.13 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ลดลง 
4.18 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.06 เกดิจำกกำรที่บรษิทัมี
ก�ำไรขั้นต้นลดลงท�ำให้กำรจ่ำยค่ำคอมมิชั่นลดลงแปรผัน
ตำมก�ำไรที่ลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 
208.62 ล้ำนบำทและ 170.92 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 
37.70 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.05 เป็นผลมำจำกกำร
รบัรู้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของบรษิทั WICE Logistics 
(Hong Kong) Limited ส�ำหรบังวดปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปตำม
สดัส่วนของรำยได้ตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ ประกอบกบั
บรษิทัมกีำรวดัมูลค่ำยตุธิรรม PPA ( Perchase Price Alloca-
tion ) ของบรษิทั WICE Logistics (Hong Kong) Limited มี
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่ต้องตดัจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 1.87 ล้ำน
บำท ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนเพิ่มขึ้นในปีนี้

ค่ำใช้จ่ำยในทำงกำรเงนิของบรษิทัส�ำหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 4.88 

ล้ำนบำท และ 0.18 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ปรบัเพิ่มขึ้น 4.69 
ล้ำนบำท คดิเป็น ร้อยละ 2,550.49 เกดิจำกดอกเบี้ยจ่ำยที่
ตั้งส�ำรองจำกเงินลงทุนค้ำงจ่ำยซึ่งเกิดจำกกำรวัดมูลค่ำ
ยตุธิรรม PPA ( Perchase Price Allocation ) ของบรษิทั 
WICE Logistics (Hong Kong) Limited และบรษิทัมดีอกเบี้ย
จ่ำยจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินในกำรซื้อหัวลำกเพื่อกำร
ลงทนุในบรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส์ จ�ำกดั

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัทส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560จ�ำนวน 
26.23 ล้ำนบำทและ 23.25 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 
2.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 จำกผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้น

ก�ำไรสทุธสิ�ำหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 96.19 ล้ำนบำทและ 89.70 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั เพิ่มขึ้น 6.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.24 โดยก�ำไรสทุธทิี่เพิ่มขึ้นนั้น เกดิจำกกำรรบัรู้ก�ำไรจำก 
WICE Logistics (Hong Kong) Limited ที่รบัรูเ้พิ่มเข้ำมำในปีนี้ 
ประกอบกบักำรลงทนุในบรษิทั Sun Express Logistics Pte. 
Ltd. มกี�ำไรรบัรู้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 17.67%

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล
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สินทรัพย์        
 สินทรัพย์หมุนเวียน        
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 208.23 203.67 4.55 2.23
   เงนิลงทนุชั่วครำว 101.01 97.73 3.28 3.36
   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 442.46 300.00 142.46 47.49
   เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น 9.39 0.00 9.39 100.00
   สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 34.72 6.52 28.20 432.18
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 795.81 607.93 187.88 30.91

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
   เงนิฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค�้ำประกนั 2.10 2.10 0.00 0.00
   ที่ดนิ อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธ ิ 223.53 143.33 80.20 55.96
   ค่ำควำมนยิม 139.84 99.40 40.44 40.69
   สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สทุธ ิ 256.17 248.66 7.51 3.02
   สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ี 0.00 0.00 0.00 0.00
   สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 2.35 2.40 -0.05 -2.29
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 623.99 495.89 128.10 25.83

 รวมสินทรัพย์ 1,419.80 1,103.82 315.98 28.63
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 ก�ำไรสุทธิ 

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

	 งบแสดงฐานะการเงิน	 งบการเงินรวม	 งบการเงินรวม																				เปลี่ยนแปลง
	 	 31	ธ.ค.2561	 31	ธ.ค.2560
	 	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ร้อยละ

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2561
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  สินทรัพย์

 บรษิทัมทีรพัย์สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 1,419.80 ล้ำนบำท และ 
1,103.82 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ปรบัเพิ่มขึ้น 315.98 ล้ำนบำท
หรอืร้อยละ 28.63 ซึ่งมจี�ำนวนเพิ่มขึ้น โดยมขี้อสงัเกต ุดงันี้ 

  1.1 ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และ 
   วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 442.46  
   ล้ำนบำท และ 300.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั  
   ปรบัเพิ่มขึ้น 142.46 ล้ำนบำทหรอืร้อยละ 47.49  
   จำกรำยได้เพิ่มขึ้น จงึส่งผลให้ ลกูหนี้เพิ่มขึ้น  
   อย่ำงไรก็ตำมลูกหนี้ดังกล่ำวเป็นลูกหนี้ที่ม ี
   ควำมสำมำรถช�ำระหนี้ปกติ

  1.2 ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
   2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั  
   223.53 ล้ำนบำท และ 143.33 ล้ำนบำท  
   ตำมล�ำดบั ปรบัเพิ่มขึ้น 80.20 ล้ำนบำทหรอื 
   ร้อยละ 55.96 เกดิจำกบรษิทัมกีำรซื้อยำน 

   พำหนะประเภทหัวลำกหำงพ่วงเพื่อใช้ใน 
   ส่วนงำนขนส่งทำงบกที่มกีำรขยำยงำนเพิ่มขึ้น  
   ประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรลงทุน 
   ซื้อหุน้ของบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส์  
   จ�ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่มบีรกิำรหลกัด้ำนกำร 
   ขนส่งทำงบกข้ำมพรมแดนจึงต้องมีกำรซื้อ 
   ทรัพย์สินประเภทหัวลำกห่ำงพวงเพื่อใช้ใน 
   กำรด�ำเนินธุรกิจจึงท�ำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
   ในปีนี้

  1.3 ค่ำควำมนยิม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
   และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เท่ำกบั 139.84  
   ล้ำนบำท และ 99.40 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั  
   ปรบัเพิ่มขึ้น 40.44 ล้ำนบำทหรอืร้อยละ 40.69  
   เกดิจำกบรษิทัมกีำรวดัมูลค่ำยตุธิรรม PPA                 
   (Perchase Price Allocation) ของบรษิทั WICE  
   Logistics (Hong Kong) ซึ่งมีค่ำควำมนิยม 
   เกดิขึ้น
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หนี้สิน        
 หนี้สินหมุนเวียน        
   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 326.62 129.58 197.05 152.07
   เงนิกู้ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 0.02 0.00 0.02 100.00
   ที่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 4.00 0.77 3.24 421.75
   ที่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
  ภำษเีงนิได้ค้ำงจ่ำย 15.55 10.93 4.62 42.29
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 9.58 11.22 -1.64 -14.61
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 355.78 152.49 203.29 133.31

 หนี้สินไม่หมุนเวียน        

   เงนิกู้ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ –  0.23 0.00 0.23 100.00
   สทุธจิำกส่วนที่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 
  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ –  7.21 0.01 7.20 52,555.68
   สทุธจิำกส่วนที่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 
  หนี้สนิรอช�ำระจำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 40.56 0.00 40.56 100.00
   ในบรษิทัย่อย
  ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยจำกกำรซื้อเงนิลงทนุ 2.51 0.00 2.51 100.00
   ในบรษิทัย่อย
  ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 18.15 16.83 1.32 7.84
   หนี้สนิภำษเีงนิได้รอตดับญัชี 36.58 33.43 3.15 9.41
   หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 1.59 1.29 0.30 23.63
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 106.83 51.56 55.27 107.18

 รวมหนี้สิน 462.61 204.06 258.55 126.71

	 งบแสดงฐานะการเงิน	 งบการเงินรวม	 งบการเงินรวม																				เปลี่ยนแปลง
	 	 31	ธ.ค.2561	 31	ธ.ค.2560
	 	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 จำานวนเงิน	 ร้อยละ

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2561
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บรษิทัมหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561และวนัที่ 
31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 462.61 ล้ำนบำท และ 204.06 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 258.55 ล้ำนบำทหรือ

รอ้ยละ 126.71 เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้น
ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตำมสัดส่วน เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงท�ำให้ 
เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นในงบกำรเงนิ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 957.19 ล้ำนบำท และ 

899.77 ล้ำนบำท ปรบัเพิ่มขึ้น 57.43 ล้ำนบำทหรอื ร้อยละ 
6.38 เกดิจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน
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 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560  เท่ำกบั 0.48 
เท่ำ และ 0.23 เท่ำ หนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิ่มขึ้นโดย
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เพิ่ม
ขึ้นในงบกำรเงนิ ซึ่งปัจจบุนัอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำเนื่องจำกบริษัทมีนโย
บำยใช้เงินทุนในกำรด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จำกส่วนของผู้
ถอืหุ้น ท�ำให้มคีวำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิต�่ำ โดยไม่มตี้นทนุ
ทำงกำรเงนิและมคีวำมคล่องตวัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

 สภำพคล่อง

 สภำพคล่องกระแสเงนิสด
 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

ส�ำหรบัปี 2561 เป็นบวก 167.56 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตุ
หลกัจำกก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้ จ�ำนวน 139.96 ล้ำนบำท 
และมเีจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104.94 ล้ำนบำท 
และมกีำรให้เครดติลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 57.90 ล้ำนบำท

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมลงทนุส�ำหรบัปี 2561 
เป็นลบ 95.80 ล้ำนบำท โดยมสีำเหตจุำก บริษทัมเีงนิสด
จ่ำยเพื่อซื้อทรพัย์สนิถำวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่กำรซื้อยำน
พำหนะประเภทหวัลำกหำงพ่วง อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ�ำนวน 82.36 ล้ำนบำท

กระแสเงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิส�ำหรบัปี พ.ศ.
2561 เป็นลบ 64.77 ล้ำนบำท บรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผล
จ�ำนวน 97.89 ล้ำนบำท และมกีำรจ่ำยเพื่อช�ำระหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจ�ำนวน 6.79 ล้ำนบำท และมี
เงนิสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ 42.00 ล้ำนบำท

Cash Flows from 
Operating Activities

Cash Flows from 
Investing Activities

Cash Flows from 
Financing Activities
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บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

เสนอ ต่อผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั 
(มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไวส์  

โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทนุรวม งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 
รวมงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมำยเหต ุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหต ุสรปุ 
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส�ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำรของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
ด้วยเช่นกนั

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำ งบกำรเงนิข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแส
เงนิสด ส�ำหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ 
จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท 
ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่ควรใน 
สำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร

สอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 
ควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 
ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกกลุม่ 
บรษิทัตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพี 
บญัชทีี่ก�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบั
กำรตรวจ สอบงบกำรเงนิ และข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อ
ก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบใุนข้อก�ำหนดนั้น
ด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้

รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวม

ข้อ 11 เกี่ยวกบักำรซื้อธรุกจิของบรษิทัฯ ในเดอืนมกรำคม 
2561 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสำมัญของ Universal Worldwide 
Transportation Limited ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนจดัตั้ง
ในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 เหรียญ
ฮ่องกง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของจ�ำนวนหุ้นสำมญั
ทั้งหมด ซึ่ง บรษิทัฯได้รบัรู้และวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ที่ระบุ
ได้ที่ได้มำและหนี้สนิที่รบัมำ ณ วนัซื้อกจิกำร ด้วยมูลค่ำ
ยตุธิรรม โดยใช้ วธิกีำรจดัสรรรำคำซื้อ (Purchase Price 
Allocation) ตลอดจนรบัรูค่้ำควำมนยิมที่เกดิขึ้นจำกกำรรวม
ธรุกจิจำกกำรวดัมูลค่ำ ตำมวธิซีื้อและหนี้สนิที่จะเกดิขึ้น
จำกกำรซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะ 
กำรเงนิรวมแล้ว ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมไิด้แสดงควำมเหน็อย่ำงมี
เงื่อนไข ต่อกรณนีี้แต่อย่ำงใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำงๆ ที่มนียัส�ำคญั 

ที่สดุตำมดลุยพนิจิเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำใน 
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิส�ำหรบังวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำ 
เรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงนิ โดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ 
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับ
เรื่องเหล่ำนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบที่ได้กล่ำวไว้
ในวรรคควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรบัผดิชอบ 
ที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวธิกีำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำร 

3.4	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
อนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวธิกีำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวธิกีำรตรวจสอบส�ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ
ต่องบกำรเงนิโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบ
ส�ำหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจำกรำยได้จำกกำรบริกำรเป็นตัวเลขที่มีสำระ

ส�ำคญั ที่สดุในงบก�ำไรขำดทนุและเป็นตวัชี้วดัหลกัในแง่ 
ผลกำรด�ำเนนิธรุกจิ ประกอบกบักลุม่บรษิทัให้บรกิำรกบั
ลูกค้ำจ�ำนวน มำกรำยซึ่งมเีงื่อนไขทำงกำรค้ำที่แตกต่ำง
กนัออกไปนอกจำกนี้ แนวโน้มของกำรน�ำเข้ำ - ส่งออก
ในกลุ่มอตุสำหกรรมชิ้นส่วน ยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
คอมพวิเตอร์ และวสัดกุ่อสร้ำงที่ส่ง ผลกระทบโดยตรง
ต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม กำรให้บรกิำร
น�ำเข้ำ - ส่งออกที่เพิ่มมำกขึ้น ดงันั้น ข้ำพเจ้ำจงึให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรตรวจสอบกำรเกิดขึ้นจริงของรำยได้และ
ระยะเวลำในกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บรกิำร

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่ำกลุม่บรษิทัรบัรู้รำยได้
ด้วยมูลค่ำและในเวลำที่เหมำะสมโดยกำร

  ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
  ของกลุม่บรษิทัที่เกี่ยวข้องกบัวงจรรำยได้ โดยกำร  
  สอบถำมผู้รบัผดิชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลอืก 
  ตวัอย่ำงมำสุม่ทดสอบกำรปฏบิตัติำมกำรควบคมุ  
  ที่กลุ่มบรษิทัออกแบบไว้ 

  สุ่มตัวอย่ำงรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำรใน 
  ระหว่ำงปีเพื่อตรวจสอบกำรรบัรูร้ำยได้ว่ำเป็นไป 
  ตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำร และสอดคล้องกับ 
  นโยบำยกำรรบัรู้รำยได้ของกลุ่มบรษิทั

  สุม่ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้จำก 
  กำรให้บรกิำรที่เกดิขึ้นช่วงใกล้สิ้นระยะเวลำบญัชี

  สอบทำนใบลดหนี้ที่ออกภำยหลงัวนัสิ้นรอบระยะ 
  เวลำบญัช ี 

  วเิครำะห์เปรยีบเทยีบข้อมูลบญัชรีำยได้แบบแยก  
  ย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้น 
  ของรำยได้ จำกกำรให้บรกิำรตลอดรอบระยะเวลำ  
  บญัช ีโดยเฉพำะรำยกำรบญัชทีี่ท�ำผ่ำนใบส�ำคญั 
  ทั่วไป 

การรวมธุรกิจและค่าความนิยม
กำรรวมธุรกิจ

ข้ำพเจ้ำให้ควำมส�ำคัญกับรำยกำรซื้อธุรกิจเนื่องจำก
เป็นรำยกำรที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินโดยรวมและ
ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิอย่ำงมำกในกำรประเมนิ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ
ดงักล่ำว ท�ำให้เกดิควำมเสี่ยงในกำรรบัรูแ้ละวดัมลูค่ำของ 
สนิทรพัย์ที่ระบไุด้ที่ได้รบัมำและหนี้สนิที่รบัมำ รวมถงึค่ำ
ควำมนยิมด้วย

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญำ
ซื้อขำยธรุกจิ รวมถงึสอบถำมกบัฝ่ำยบรหิำรถงึลกัษณะ
และวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรซื้อดังกล่ำวเพื่อ
ประเมนิว่ำ รำยกำรซื้อธรุกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมค�ำนยิำม 
ของกำรรวมธรุกจิภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบับที่ 3 (ปรับ ปรุง 2558) เรื่องกำรรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบมูลค่ำกำรซื้อธุรกิจกับ
เอกสำรประกอบกำรซื้อธรุกจิและกำรจ่ำยเงนิเพื่อประเมนิ 
ว่ำมูลค่ำดังกล่ำวสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทน
ที่โอนให้ ประเมนิมูลค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์ที่ระบไุด้ที่
ได้มำและหนี้สินที่รับมำที่ระบุในเอกสำรกำรวัดมูลค่ำ
ตำมวธิซีื้อ โดยพจิำรณำวธิกีำรและข้อสมมตต่ิำงๆที่ส�ำคญั 
ที่ใช้ในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สิน สอบทำนองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจ�ำลอง 
ทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญกับข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ
และข้อมลูเกี่ยวกบัอตุสำหกรรมและเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบ
อัตรำคิดลดกับต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯและของ
อุตสำหกรรม และทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำยุติธรรม 
ดังกล่ำว ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รำยกำรซื้อธุรกิจดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำร
เงนิรวม
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ค่าความนิยม
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส�ำคญัเรื่องกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำ 

ของค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมกิจกำรตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวมข้อ 4.7 เนื่องจำกกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณ
กำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญที่ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร
คำดว่ำจะได้รบัจำกกลุม่สนิทรพัย์นั้น รวมถงึกำรก�ำหนด
อตัรำคดิลดและอตัรำกำรเตบิโตในระยะยำวที่เหมำะสม 
ซึ่งท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำค่ำควำมนิยมและ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

ข้ำพเจ้ำได้ประเมนิกำรก�ำหนดหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้
เกิดเงินสดและแบบจ�ำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของ 
บริษัทฯเลือกใช้โดยกำรท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำร
พจิำรณำของฝ่ำยบรหิำรว่ำสอดคล้องตำมลกัษณะกำรให้
ประโยชน์ของสนิทรพัย์หรอืไม่ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ท�ำ 
กำรทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรก
ระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ที่
จัดท�ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯโดยกำรเปรียบเทียบ    
ข้อสมมติดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอก
ของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแส
เงินสดในอดีตกับผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
ประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว 
และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเลือก
ใช้โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วง 
น�้ำหนกัของบรษิทัฯและของอตุสำหกรรม รวมถงึปรกึษำ
ผู้เชี่ยวชำญภำยในส�ำนักงำนฯเพื่อช่วยประเมินข้อมูล 
ดงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่ำวตำมแบบจ�ำลองทำง 
กำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมตทิี่ส�ำคญัต่อมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืโดยเฉพำะ
อตัรำคดิลดและอตัรำกำรเตบิโตของรำยได้ในระยะยำว

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถงึข้อมลู 

ที่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึ 
งบกำรเงินและรำยงำนของผู ้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ใน
รำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำ
ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำนของผู้สอบบญัชนีี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำข้อมูล
อื่นนั้นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือ
กับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ 
หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส�ำคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดง
ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำจะ 
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบ
เพื่อให้มกีำรด�ำเนนิกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนอ
งบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคมุ 
ภำยในที่ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท�ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผดิพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำร
ประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่อง กำรเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนื่อง 
ในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำวและกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
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ส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหำรมี
ควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือ
ไม่สำมำรถด�ำเนนิงำนต่อเนื่องอกีต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่อง
ดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบรษิทั 

ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจ 
สอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระ 
ส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด 
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลคอืควำม 
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระ
ส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกัน
จะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบกำรเงนิ 
จำกกำรใช้งบกำรเงนิเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บญัช ีข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพนิจิและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้
ปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้ด้วย

  ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดง 
  ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญใน 
  งบกำรเงินไม่ว ่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ 
  ข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำร  
  ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 
  และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและ 

  เหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ 
  ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
  ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำก     
  กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิด 
  พลำด เนื่องจำกกำรทจุรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ 
  ร่วมคดิกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจ 
  ละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูที่ไม่ตรง  
  ตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม 
  ภำยใน

  ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน  
  ที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำร 
  ตรวจสอบให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่  

  เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำม 
  มีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม 
  บรษิทั

  ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญช ี
  ที่ผู้บรหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณ  
  กำรทำงบญัชแีละกำรเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
  ที่ผู้บรหิำรจดัท�ำ

  สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์ 
  กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 
  ของผู้บรหิำร และสรปุจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัช ี
  ที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่ 
  เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็น 
  เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำม 
  สำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อ 
  เนื่องหรอืไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุว่ำมคีวำม 
  ไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ 
  ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ 
  ข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ 
  กำรเงนิ หรอืหำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม ่ 
  เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยน  
  แปลงไป ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่บัหลกัฐำน  
  กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของ 



- 141 -

Annual Report 2018

Innovative Logistics Service and Solution Provider

  ผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม เหตกุำรณ์  
  หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม 
  บรษิทัต้องหยดุกำรด�ำเนนิงำนต่อเนื่องได้

  ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของ 
  งบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมูลที่ 
  เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมนิว่ำงบกำรเงนิแสดง 
  รำยกำรและเหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นโดยถกูต้องตำม  
  ที่ควรหรอืไม่ 

  รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสม  
  อย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของ 
  กิจกำรหรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่ม 
  บริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม  

  ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำร 
  ควบคมุดแูล และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุม่ 
  บรษิทั ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว 
  ต่อควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลใน
เรื่องต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจ
สอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเดน็ที่มนียัส�ำคญัที่พบจำก
กำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรบัรองแก่ผู้มหีน้ำที่ในกำรก�ำกบัดแูลว่ำ 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง 
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำร
ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่อง
อื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและ
มำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอสิระ 

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับ
ดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนียัส�ำคญัที่สุด
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนด
เป็นเรื่องส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรื่อง
เหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอื 
ข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 
หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกดิขึ้น ข้ำพเจ้ำพจิำรณำ
ว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ 
กำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุ
สมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผู้มสี่วนได้เสยีสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำ
เสนอรำยงำนฉบบันี้

อรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ
ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขทะเบยีน 4807

บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั
กรงุเทพฯ: 25 กมุภำพนัธ์ 2562
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งบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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	ข้อมูลทั่วไป	และข้อมูลสำาคัญอื่น

นำยทะเบียนหุ้น  บรษิทัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
ที่ตั้ง ชั้น 1 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรชัดำภเิษก เขตดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0 2009-9000
โทรสำร  0 2009-9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี  บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั โดย
 นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ (ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที่ 4807) หรอื
 นำย โสภณ เพิ่มศริวิลัลภ (ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที่ 3182) หรอื
 นำงสำวรุ้งนภำ เลศิสวุรรณกลุ (ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที่ 3516) หรอื
 นำงสำวรสพร เดชอำคม (ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที่ 5659) หรอื
 นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ (ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที่ 4872)
ที่ตั้ง อำคำรเลครชัดำ ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์ เลขที่ 193/136-137 
 ชั้น 33 ถนนรชัดำภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์  0-2264-0777 , 0-2661-9190
โทรสำร  0-2264-0789-90
อีเมล  ernstyoung.thailand@th.ey.com

ผู้ตรวจสอบภำยใน บรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ�ำกดั โดย
 นำงสำววรลกัษณ์ ลิ้มสขุประเสรฐิ และ นำงสำวหสัยำ ใจบูชำศกัดิ์ 
ที่ตั้ง 11 ซอย 6 ถนนบรมรำชชนน ีแขวงบำงบ�ำหร ุเขตบำงพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทรศัพท์  0-2434-3746
อีเมล wpsthai@gmail.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 
ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้สัญญำกำรจัดกำร  ไม่มี

4
4.1	บุคคลอ้างอิง	
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4.2	ข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับนักลงทุน

ชื่อย่อ WICE (จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000156
ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บรกิำรโลจสิตกิส์ระหว่ำงประเทศแบบครบวงจร 
 (International Logistics Service and Solution Provider)
เว็บไซต์ www.wice.co.th 
ปีที่ก่อตั้ง 2536
วันแรกที่ซื้อขำยหุ้น 28 กรกฎำคม 2558 
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ อำคำร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทร ี
 แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร 10120
ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บำท
ทุนช�ำระแล้ว 325,949,750 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 651,899,500 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นสำมญั หุ้นละ 0.50 บำท 
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ม ี
รอบระยะเวลำบัญชี 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 

ติดต่อ

ส�ำนักงำนใหญ่ 
โทรศัพท์ 02-681-6181 
โทรสำร 02-681-6123 
อีเมล info@wice.co.th 

ส�ำนักงำน สำขำแหลมฉบัง 
999/30-31 หมู่ 9 ต�ำบลสรุศกัดิ์ อ�ำเภอศรรีำชำ 
จงัหวดัชลบรุ ี20110
โทรศัพท์  038-480-393 
โทรสำร   038-480-383
อีเมล lcbsales1@wice.co.th

ลำนพักตู้สินค้ำแหลมฉบัง 

35/6-7 หมู่ 1 ต�ำบลหนองขำม อ�ำเภอศรรีำชำ 
จงัหวดัชลบรุ ี20230
โทรศัพท์ 038-481-165
โทรสำร 038-481-164
อีเมล   lcbtransport1@wice.co.th

ส�ำนักงำน สำขำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

303 Building, Room 412, Free-Zone-Suvarnabhumi 
Airport, 999 หมู่ 7 
ต�ำบลรำชำเทวะ อ�ำเภอบำงพล ี
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 02-134-2275-6
โทรสำร 02-134-6446

เลขำนุกำรบริษัท /นักลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501
โทรสำร 02-681-6123 
อีเมล secretary2@wice.co.th






