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A I M S
Accountability

การมจีติส�านกึของ
ความรบัผดิชอบ

Integrity

ท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง มี
จรยิธรรมและโปร่งใส

Mutual
Support

ท�างานด้วย
เป้าหมายเดยีวกนั 

สนบัสนนุกนั

Service
Excellence

ฟังและตอบสนอง
ความต้องการ
ของลกูค้า

 วัฒนธรรมองค์กร
 ถอืเป็นหวัใจส�าคญัและมุง่ปลกูฝังแก่พนกังานทกุคน เพ่ือสร้างทศันคตขิองการท�างานอย่างมืออาชพี 

 โดยวฒันธรรมองค์กร ได้ก�าหนดคอื  “AIMS” ย่อมาจาก

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ

“บริษัทมคีวามเช่ียวชาญ
ในการตอบโจทย์ลกูค้า 

ด้วยบริการด้านโลจิสตกิส์ 
โดยใช้นวตักรรม
อย่างชาญฉลาด 

และมคีวามน่าเช่ือถอื”

“เป็นผู้น�าด้านการให้บรกิาร
โลจสิตกิส์ท่ีตอบโจทย์ด้วย
นวตักรรมส�าหรบัลูกค้า

กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี
ในเอเชยีแปซิฟิก”
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 จุดเด่นทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการบริการ ปี 2563

รายได้หลักจากการให้บริการ

สินทรัพย์

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

EBITDA

หนี้สิน

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

ก�าไรส�าหรับปี

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด
ที่ได้จาการด�าเนินงาน (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผลก�าไรส�าหรับปี

สัดส่วนก�าไร ส�าหรับปี 2563
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 รางวัลแห่งความส�าเร็จ

WICE ได้รับรางวัลส�าคัญจากงาน SET Awards 2020 

ได้แก่ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2563 (Best 

Investor Relations Awards 2020) ประเภทกลุ่มบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี

ความโดดเด่นด้านการด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์และมี

การด�าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ประกาศรางวัล : 14 ธันวาคม 2563
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 สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

การส่งออกเป็นฟันเฟืองส�าคญัของเศรษฐกจิไทย ปัจจบุนัไทยพึง่พงิ

รายได้จากการส่งออกประมาณ 70-75 % ของ GDP หรอืผลติภณัฑ์มวลรวม 

หมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์การค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอ

ตัวและรวมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

กระทบต่อการส่งออก นั่นจะเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้สร้าง

ความเสียหายไปยังหลายภาคส่วนในวงกว้าง ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม 

เศรษฐกจิใน ด้านธรุกจิ รวมถงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อปุทาน (Supply 

Chain) ของสนิค้า โดยเฉพาะในส่วนต้นน�า้และปลายน�า้ของโซ่อปุทานทีไ่ด้ 

รบัผลกระทบมากกว่าส่วนอืน่ ๆ  เมือ่ไหร่กต็ามทีค่นลดปรมิาณการเดนิทาง 

ไปหาสินค้า สินค้าจะต้องเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าแทน 

เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2563 ของไทย พบว่า 

“ตดิลบ” ต�า่สดุในรอบ 6 ปี นบัจากปี 2558 ทีเ่คยส่งออกได้ 214,309 ล้าน

เหรยีญสหรฐั โดยปัจจยัส�าคญัทีก่ดดนัการส่งออกไทย ได้แก่ เรือ่งค่าเงนิบาท 

ทีอ่ยูใ่นทศิทางแขง็ค่าขึน้ เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิของคูแ่ข่งในภมูภิาค ท�าให้

การแข่งขันด้านราคายากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคจากการขาดแคลนตู้สินค้า 

ท�าให้มต้ีนทนุโลจสิตกิส์เพิม่ขึน้ และอปุสรรคในการเจรจาความตกลงการค้า 

เช่น ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ภาคพ้ืนแปซฟิิก (CPTPP) ทีไ่ทยยงัไม่มีข้อสรปุชดัเจนว่าจะเข้าร่วมหรอืไม่ 

ท�าให้เสี่ยงที่จะเสียแต้มต่อคู่แข่ง 

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะมีผลต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส ์

แต่บรษิทัยงัคงด�าเนนิธุรกจิตามแนวทางวิสยัทศัน์และปรบักลยทุธ์ให้เข้ากบั

สถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตร

ในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่ส�าคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของ

การเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิาร อกีทัง้เป็นการสร้างรากฐานเพือ่การเตบิโต

อย่างยั่งยืนในอนาคต 

ในช่วงทีผ่่านมา WICE ได้เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ขยาย

เครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัทย่อยที่ WICE ได้ไปลงทุน ถือเป็นเครือข่าย

โลจสิตกิส์ทีส่�าคญัทีผ่ลกัดนัธรุกจิให้เตบิโตในทกุเส้นทางการค้า ทัง้ WICE 

Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และ

บรษิทัร่วมทนุ บรษิทัยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (EUROASIA TOTAL 

LOGISTICS CO., LTD.) ด�าเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้าม

พรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท

เมษายน 2564
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ทางธรุกจิครัง้ส�าคญัของ WICE ในตลาดระดบันานาชาต ิ ด้วยการให้บรกิารโลจสิตกิส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่าง

ประเทศจีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน 

ทีเ่ป็นจดุเด่นและแรงขบัเคลือ่นการค้าส�าคญัระหว่างประเทศของจนีในอนาคต รวมถงึการ จดัตัง้ WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บรษิทัย่อย) 

ให้บรกิารด้าน Supply Chain ครบวงจร ทัง้งานคลงัสนิค้า การกระจายสนิค้า การขนส่งสนิค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึง่มแีนวโน้มทีด่ ีจากการขยายตวั

ของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศจีน

และประเทศไทยเข้าด้วยกัน โดยการวางแผนบริหารจัดการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า

อย่างไรกต็ามพนัธกิจท่ีส�าคญัยิง่ของบริษัท คอื การขบัคลือ่นบรษิทัโลจสิตกิส์ไทยให้ก้าวสูก่ารเป็น International Logistics Services and Solutions 

Provider แห่งเอเชีย ซึง่บริษัทได้เช่ือมโยงพนัธมติรในประเทศต่าง ๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาชาต ิอกีทัง้จะเดนิหน้าขยายเครือข่าย

ออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

สดุท้ายนี ้ในนามของคณะกรรมการ บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้เป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจในการด�าเนนิงาน

ของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและ

การสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป 

บรษิทัขอยดึมัน่การบริหารภายใต้หลักธรรมาภบิาล ให้ความส�าคญักบัทกุองค์ประกอบ เพือ่สร้างสมดลุของประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบ

ในงานอนัเป็นส่วนส�าคญัยิง่ทีช่่วยสร้างความแขง็แกร่งให้กบัการด�าเนนิงานของบรษิทั ท�าให้บรษิทัมคีวามมัน่คงและสามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืตามเป้าหมาย

ขององค์กรต่อไป
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่เดอืน ก.ค. 2558 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีกว่า บรษิทัมพีฒันาการทางธรุกจิทีส่�าคญั และส่งเสรมิ

ศกัยภาพการด�าเนนิงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งม่ัน ความตัง้ใจ 

ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 

ปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าการขยายตัวของภาคส่งออกติดลบ 6% 

ต�่าสุดในรอบ 6 ปี  ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แต่บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัย

ทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่าย

พนัธมติรในจดุยทุธศาสตร์ด้านการขนส่งทีส่�าคญัในเอเชยี รองรบัการขยายตวั

ของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

ขณะทีปี่ 2563 เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดไวรสัโควดิ – 19 บรษิทั

ยอมรบัว่าได้รบัผลกระทบกบัธรุกจิ โดยมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีต่อการด�าเนนิ

ธุรกจิของบรษิทั แต่บรษิทัมองวิกฤตนีเ้ป็นโอกาส เนือ่งจากผู้ประกอบการ   

โลจิสติกส์บางรายในประเทศจีนไม่สามารถรับงานได้ จึงถือเป็นโอกาส

ของ WICE ในการรับงานจากลูกค้าใหม่ในจีนเพิ่ม โดยเฉพาะปริมาณ

ความต้องการขนส่งกลุม่สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้น สนับสนุนให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงตาม 

โดยเฉพาะงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border 

Services) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ 

จ�ากัด (ETL) และงานบริการทางอากาศ (Air Freight) มีลูกค้าใช้บริการ

ขนส่งเพิ่ม 

ขณะที่ บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้น�าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน

ระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุม

พ้ืนทีย่ทุธศาสตร์ทางการค้าทีส่�าคญั โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพนัธมติร

ในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป 

พร้อมกบัสร้างการเตบิโต ทัง้แบบ Organic Growth และ In Organic 

Growth ปัจจบุนับรษิทัมีความพร้อมในการบรกิารลกูค้าได้อย่างครบวงจร 

มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและ

ต่างประเทศ การขยายงานบริการน�าเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  

ทางอากาศ (Air Freight) งานบรกิารพธิกีารศลุกากร งานขนส่งในประเทศ 

งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบรหิารจดัการคลงัสนิค้า และงานให้บรกิาร     

โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services)

ดร. อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมษายน 2564

 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส�าหรบักลยทุธ์การด�าเนนิงานในปี 2564 บรษิทัมุง่เน้นเพ่ิมความสามารถการท�าก�าไรให้สงูขึน้จากธุรกจิ Cross Border Services โดยเตรยีมปรบั

แนวทางการบรหิารจัดการวางแผนลดต้นทุนให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ขยายการให้บรกิารขนส่งสนิค้าทีม่กี�าไรขัน้ต้นสงู และขยายการให้บริการ

ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LTL) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่มีปริมาณของไม่มาก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้และอัตราก�าไรสุทธิอีกหนึ่งช่องทาง 

ส�าหรับรองรับงานขนส่งข้ามชายแดนที่มีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้น

พร้อมทัง้วางแผนขยายฐานลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย และอตุสาหกรรมทีม่แีนวโน้มเตบิโตได้ด ีอาท ิกลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์

และกลุม่ยานยนต์ เนือ่งจากบริษทัเห็นความต้องการใช้บริการโลจสิตกิส์ของอตุสาหกรรมดงักล่าวมปีรมิาณสงู จากการรองรบั 5G ทีข่ยายตวัมากในเอเชยี 

และอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และค่ายรถยนต์ปรับโมเดลใหม่ รองรับระบบไฟฟ้า 

ขณะเดียวกันขยายฐานลูกค้าที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาสู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา 

โดยการน�าเสนอโซลูชั่นแพ็คเกจการให้บริการขนส่งวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องจักรให้กับโรงงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

และเน้นกลยุทธ์ให้ค�าแนะน�าลูกค้า ผ่าน WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (บริษัทย่อย) ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร 

ทัง้งานคลงัสนิค้า การกระจายสนิค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึง่มแีนวโน้มทีด่ ีจากการขยายตวัของปรมิาณงานบรหิารจดัการคลงัสนิค้า 

และการขนส่งสนิค้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีบ้รษิทัวางแผนเชือ่มโยงเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศจนีและประเทศไทยเข้าด้วยกนั โดยการวางแผน

บริหารจัดการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายเป็นผู้น�าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่

ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ส�าคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

ดิฉันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความท้าทายความสามารถอีกปีหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน แต่ WICE จะมุ่งมั่นบริหารงานและ

พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไขในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นก�าลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงาน

บริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และน�าพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลก�าไร

ตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา 

และที่ส�าคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ 

จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งส�าคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบภายใน เพื่อท�าการสอบทานและผลักดันให้บริษัท มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) มีองค์ประกอบและคณุสมบตัสิอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ 

พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีความรู้ประสบการณ์ ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and 

Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการก�ากับดูแล การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดและด�าเนนิธรุกิจได้อย่างยัง่ยนื การจะด�าเนนิการดงักล่าวได้นัน้ฝ่ายจดัการและพนกังานต้องมีคณุธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อ�านาจ หน้าที่ 

และความรบัผดิชอบของตนเอง และปฏบิตังิานภายใต้การบรูณาการทัง้การก�ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง การก�ากบัการปฏบิตังิานและการควบคมุภายใน 

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการ

มกีารประเมินผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึง่ผลประเมินอยูใ่นเกณฑ์เป็นทีพ่อใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน 

หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็น

โดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรววจสอบ และการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2563 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

งบการเงนิรวมของบริษัท และบริษัทย่อยซึง่ได้จดัท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานทางการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ รายการพิเศษ และได้รับค�าชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�างบ

การเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความ

เห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบ

การเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องส�าคัญจากการตรวจสอบ (Key 

Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและ

สามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ยงัได้ประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ 1 ครัง้ เพือ่ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความเป็นอสิระ

ในการปฎบิตัหิน้าที ่ การได้รับข้อมลูการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรือ่งทีม่สีาระส�าคญัในการจดัท�างบการเงนิ แนวทางจดัท�าบญัชแีละรายงานทางการเงนิ 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียน การสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตุที่เป็นสาระส�าคัญ 

และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฎิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบริษัทมี

การน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฎิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ค�านึงถึง

สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภานใน และผู้สอบบัญชี 

และรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee ) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล

เรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง อนุมัติมาตรการจัดการ

ความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทญ อย่างสม�่าเสมอ 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน จากการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน

ที่ฝ่ายจัดการจัดท�าขึ้น ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า บรษิทัฯ มโีครงสร้างองค์กรทีค่�านงึถงึการแบ่งหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่�าคญั มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารก�ากบั

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 

อย่างต่อเน่ือง มีแนวทางปฏิบัติ มีกระบวนการก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการก�าหนดชั้นความลับของ

ข้อมูล จัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีการประเมินการควบคุมในระดับองค์กร รวมถึง

การประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง และมีการตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นอกจากนี้ จากการสอบทานการควบคุมภายใน ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ก็ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่อง

ส�าคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้ง ฝ่ายจัดการก็ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  

5. การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ�าทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน

ของบรษิทั ในปี 2563 ได้พจิารณาและอนมุตั ิแผนปฏบิตักิาร งบประมาณประจ�าปี ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏบิตังิานได้

อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการบริหารความเสี่ยงองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

6. การพิจารณาเแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ และน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามรถ

และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงค่า

สอบบัญชีที่เหมาะสม  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าเสนอผู้สอบบัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (EY) 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563
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7. การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีมี่สาระส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่รายการทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด 

8. อื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานทัง้แบบคณะและแบบรายบคุคลประจ�าปี 2563 ตามทีถ่อืปฏิบตักินัมา ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา

และยกระดับการตรวจสอบภายใน ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม�่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนความถูกต้อง ชอบธรรม ระมัดระวัง 

รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ

เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นส�าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีการ

ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับการด�าเนนิธรุกิจ มีการบรหิารความเสีย่งและระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี มีการตดิตามการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2563 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนและมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

1. การสรรหากรรรมการ 

  พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ชือ่บคุคลเข้าเป็นกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดอืน และเมือ่ครบก�าหนดไม่มกีารเสนอชือ่บคุคลใดเข้ามายงับรษิทัฯ คณะกรรมการฯ 

จึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะและนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ด�ารงต�าแหน่ง 

อีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทย์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเพือ่ท�าหน้าท่ีกรรมการชดุย่อยแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลง โดยได้พจิารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการ

เฉพาะเรือ่งแต่ละคณะ ตลอดจนพจิารณาจากความรู ้ความช�านาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการเฉพาะเร่ือง 

และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2. การก�าหนดค่าตอบแทน 

  พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2563 และโบนัสพิเศษกรรมการ 

ปี 2563 โดยพจิารณาจากผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั สภาวะเศรษฐกจิ และผลประกอบการของบรษิทัปี 2562 เปรยีบเทยีบกบัผลส�ารวจ 

ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงงกัน โดยเห็นชอบให้ยังคงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม 

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ตามเสนอ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563 

  ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ�าปี 2563 ให้มคีวามครบถ้วน ทนัสมยั และสอดคล้อง 

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2563 และรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท

  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป

 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) มีการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

รวมถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัตดิเชือ่โคโคน่า หรอื COVID- 19 ซึง่มผีลกระทบต่อการน�าเข้าส่งออกของประเทศไทย และทัว่โลก ต้องมี

การหยุดชะงัก และมีการล็อกดาวน์ประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ

เสรมิสร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้กบัพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ เพ่ือให้เกดิเป็นวัฒนธรรมการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้

องค์กร และเป็นส่วนส�าคญัในการผลกัดนัให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธรุกจิทีต่ัง้ไว้ สามารถป้องกนัและลดความสญูเสยีทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ รวมถงึการใช้เป็นเคร่ืองมอืในการแสวงหาโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิจากความเสีย่งบางเรือ่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ 

ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิ โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา

และรับทราบวาระต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

  พิจารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบการปรับปรุง นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยึดหยุ่นและ 

สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นชอบให้

เพิ่มเติมบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงส�าหรับวาระที่มีผล

ผูกพันและมีความซับซ้อนทางธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่เสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

  ให้ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะต่อการประเมนิความเสีย่ยงและมาตรการจดัการความเสีย่งขององค์กร รวมทัง้มาตรการจดัการความเสีย่ง 

  ของโครงการลงทุนที่ส�าคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

  ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ�าปี 2563 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง 

  ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัทฯ

  วางแผนและรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในภาพเศรษฐกิจโลก และการป้องกันบุคลากรให้ 

  ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว 

  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

  พิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กร ปี 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ  

  ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษญกิจและทิศทางอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากขึ้น

โดยสรปุ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร ได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่งองค์ตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายในกฎบตัรอย่างครบถ้วน 

มกีารพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้สอดรบัมาตรฐานใหม่ และสภาวะอตุสาหกรรมทีม่กีารปรบัเปลีย่นอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรยงัได้ตดิตามและให้ข้อคดิเหน็ในการบรหิารความเสีย่งองค์กรอย่างต่อเนือ่งและครอบคลมุทกุประเดน็ความเสีย่ง

ที่ส�าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความส�าคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ทีอาจกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้

มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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Innovative Logistics Service and Solution Provider

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท 

ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ�ากดั) เริม่ก่อตัง้เมือ่ปี 2536 เป็นผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics 

Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการน�าเข้าและส่งออก ทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การให้บริการขนส่งใน

ประเทศ การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border) และคลังสินค้า เป็นหลัก พร้อมทั้งมียังบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นน�า เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน 

 • บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545  

  ด้วยทุนจดทะเบยีน 54 ล้านบาท และได้ลดทนุจดทะเบยีนเหลอื 13.5 ล้านบาท พร้อมกบัด�าเนนิการเปลีย่นชือ่เม่ือวันที ่11 กนัยายน 2562  

  โดยด�าเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และบริการจัดการซัพพลายเชน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนช�าระแล้ว 

 • บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ชื่อเดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม  

  2545 เป็นบริษัทฯ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นน�าในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนอง 

  ความต้องการของลกูค้าได้ 24 ชัว่โมง มทีีต่ัง้ส�านกังานและคลงัสนิค้าอยูใ่น สนามบนิชางง ีเขตการค้าเสร ี(Changi Free Zone Airport)  

  และยังได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ท�าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ 

  ขนส่งสินค้า และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.  

  จ�านวน 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ต่อมาปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 30% (ส่วนที่ 2)  

  มูลค่า 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ท�าให้บริษัทฯ  เป็นเจ้าของ 100%

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 • บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd หรือ “WICE HK” (ชือ่เดมิ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”)) 

  ก่อตัง้ขึ้นปี 2535 ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลภายใต้การควบคุมของ Master Air Waybills และ Ocean Bill of Ladings  

  ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออกรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง และมีสาขาย่อย Guangzhou, Shanghai และ Shenzhen และเมื่อ 

  วันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. จ�านวน 80,000 หุน้ 

  คดิเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 

 • บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด (EUROASIA  TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) หรือ “ETL” (บริษัทร่วมทุน) โดยเมื่อ 

  วันที่ 14 กนัยายน 2561 WICE ได้ร่วมลงทนุก่อตัง้บรษิทัร่วมทนุแห่งใหม่ เพือ่ด�าเนนิธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิตกิสข์นสง่ขา้มพรมแดน (Cross   

  - Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ  

  นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอ�านาจควบคุมดูแลทางการเงิน และปัจจุบันมีบริษัทย่อยใน 

  3 ประเทศ ดังนี้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

กลยุทธ์ขององค์กร

ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดงันี้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

 1. เป็นบริษัทฯ ช้ันน�าในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงคร มเีป้าหมายในการขยายการลงทนุ สร้างเครือข่าย 

  ผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ยกระดับความสามารถในการแข่งขนัและเพิม่ 

  ศกัยภาพขององค์กรสูก่ารเป็นผูเ้ล่นในภมูภิาค (Regional Player) เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 2. บริษัทฯ เน้นการให้บริการด้าน Logistics and Supply Chain Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และรักษา ฐานลูกค้า 

  ปัจจุบัน รองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในอุตสาหกรรม ที่มีการเติบโตของประเทศ ได้แก่กลุ่มสินค้าไฮเทค กลุ่ม New S-Curve ใน 

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 3. บริษัทฯ วางแผนการบริหารจัดการและด�าเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพ เน้นการให้บรกิารทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นในเกณฑ์ด ีเพือ่รกัษา 

  ความสามารถในการท�าก�าไรข้ันต้นให้อยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 • ในปี 2561 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามเซ็นสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของ 

  หุ้นสามัญ ทั้งหมด ของบริษัท Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”)) ส�านักงานตั้งอยู่ที่เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง 

  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น WICE Logistics (Hong Kong) Ltd ถือเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ WICE  

  และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้จับมือกับหุ้นส่วนชาวมาเลเซีย ร่วมทุนก่อตั้งบริษัทใหม ่

  ในนาม “บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด หรือ “ETL” ด้วยการเข้าไปถือหุ้นจ�านวน 40% ของหุน้ทัง้หมด และยงัเป็นผูม้อี�านาจ 

  ควบคมุบรษิทั ถือเป็นหนึง่ในบรษิทั ร่วมทุนของ WICE 

 • ในปี 2562 WICE Logistics (Hong Kong) Ltd บริษัทย่อย ได้เพิ่มการให้บรกิารโดยการเปิดส�านกังาน สาขาแห่งในประเทศจนี ทีเ่มอืง 

  เซิน่เจิน้ (Shenzhen) เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการที่ครอบคลุม และรองรับ การเติบโตในอนาคต 

 • ในปี 2563 บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามเซน็สญัญาซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd.  

  หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ส่วนที่ 2 จ�านวน 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญ 

  ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งหมดของ WICE SG และช�าระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญ ส่วนที่ 2 เป็น 

  เงินสดสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จ�านวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จึงท�าให้  

  WICE เข้าเป็นเจ้าของ WICE SG ด้วยการถือหุ้นจ�านวน 100% 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการให้บริการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics 

Services and Solutions Provider) ทั้งการน�าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้

บรกิารด้านพธีิการศลุกากร และการขนส่งในประเทศ ทางรถหวัลาก - หางพ่วง และการให้บรกิารขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Service) เพือ่รองรบั

ความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้า รวมถงึการให้บรกิารขนส่งสนิค้าแบบประตสููป่ระต ู(Door to Door) คอื การให้บรกิารรบัจดัการขนส่งตัง้แต่หน้าประตู

โรงงานลกูค้าต้นทางเพือ่ส่งมอบไปยงัหน้าประตโูรงงานลกูค้าปลายทาง โดยผูส่้งออกเป็นผูร้บัผดิชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คอื การให้บรกิาร 

รับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้น�าเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์ (International Logistics Flow)

บรษิทัฯ และกลุ่มบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจดัการขนส่ง สนิค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทัง้น�าเข้าและส่งออก ด้วยการขนส่งทางทะเล

และการขนส่งทางอากาศครอบคลมุกว่า 100 ประเทศ โดยทมีงานผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา และให้

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าเพือ่ให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยค�านงึถงึระยะเวลาในการขนส่ง ต้นทนุ ในการขนส่ง ประเภท/ ลกัษณะของสนิค้าทีข่นส่ง ความสะดวกต่อลกูค้าในการจดัการขนส่ง 

เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือและเครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-Vessel 

Operation Common Carrier หรอื N.V.O.C.C) ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะจดัหาระวางเรอืหรอืเครือ่งบนิจากผูป้ระกอบการขนส่ง คอืสายการเดนิเรอื หรอื

สายการบนิ ทีเ่หมาะสมเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า ตลอดจนประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) 

ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในการด�าเนนิการจดัการเพือ่ให้สนิค้าถงึผูร้บัอย่างปลอดภยัตามเวลาที่ก�าหนด การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การรบัจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight):

บรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ซึง่เน้นการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าทางทะเล โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาระวางเรอื

และตูค้อนเทนเนอร์จากสายการเดนิเรอืชัน้น�าทีม่ชีือ่เสยีงเชือ่ถอืได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดนิเรอืด�าเนนิการต่อรองและจองระวางเรอื 

ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ได้ขยายเครอืข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCA Family 

Network ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าส�าคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลกั 

ยงัคงเป็นตลาดสหรฐัอเมรกิา เนือ่งจากบรษิทั มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรฐัอเมรกิาตัง้แต่แรกเริม่ ส�าหรบัตลาดหลกั

รองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปินส์
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การขนส่งสนิค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มต้ีนทนุ ในการขนส่งทีถ่กูกว่าการขนส่งสนิค้าทางเครือ่งบนิ เหมาะส�าหรบัการขนส่งที่ไม่

เร่งด่วน โดยสนิค้าหลกัๆ ได้แก่ สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ ประเภทสนิค้าส�าเรจ็รปู ชิน้ส่วนยานยนต์ โครงสร้าง เหลก็และวัสดกุ่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นต้น 

การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่ช่วยให้การเคลือ่นย้ายสนิค้ารวดเรว็และสะดวกยิง่ขึน้ โดยตูค้อนเทนเนอร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาด

หลกัๆ คอื ขนาด 20 ฟตุ เหมาะกบัการใช้งานบรรทกุ สินค้าที่มีน�้าหนักมากแต่มีปริมาณน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่ม ี

น�้าหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก 

นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิดหลังคา (Open Top) 

เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

การขนส่งทางทะเล 

สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

 • การขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) คอื การบรรจสุนิค้าจนเตม็ตูค้อนเทนเนอร์โดยสนิค้าในตูจ้ะเป็นของลกูค้า 

  เพยีงรายเดยีว ไม่มกีารร่วมใช้ตูค้อนเทนเนอร์กบัลกูค้ารายอืน่ๆ เหมาะส�าหรบัลกูค้าทีม่กีารขนส่งสนิค้าปรมิาณมาก โดยหลงัจากบรรจสุนิค้า 

  จนเตม็ตูแ้ล้วจะไม่มีการเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ด�าเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการเดินเรือ ต่อรองค่า 

  ระวางเรือ จองระวางเรือ จดัหาตูค้อนเทนเนอร์ทีเ่หมาะกบัสนิค้า ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบสินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตาม 

  สถานะของสนิค้าจนถึงท่าเรอืปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบ 

  สนิค้าให้กับผู้รับ ท้ังนี ้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ผู้น�าเข้า-ส่งออก

 • การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) คือ การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู ้

  จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่ 

  จะเช่าตูค้อนเทนเนอร์ ทัง้ตูเ้พือ่บรรจสุนิค้าเฉพาะของตนเอง บรษิทัจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมสนิค้าจากลกูค้าแล้วน�ามาบรรจใุนตูค้อนเทนเนอร์ 

  โดยจะมีการค�านวณพื้นท่ีในการจัดวางและจัดท�าเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงตู้ที่ท่าเรือ โดยจะมีสถาน ี

  ส�าหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station 

2. การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight):

บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่ง

สินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจ�ากัด และเป็นการขนส่งที่ให้

ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดีแต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณ

ค่อนข้างน้อยหรอืมมีลูค่าสงูและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบนิตามตารางเวลาและข้อก�าหนด

ที่ลูกค้าต้องการ โดยค�านึงถึงความรวดเรว็ ความตรงต่อเวลา และการประหยดัต้นทนุให้ลกูค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้

ครอบคลุมเขตการค้าส�าคัญในประเทศต่างๆ ซึง่ตลาดหลกัจะเป็นตลาดในแถบเอเชยี เช่น ประเทศสงิคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2561 - 2563

หน่วย : TEU
 

	 ประเภทการให้บริการ
	 	 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี	

   2561 2562 2563

 สินค้าขาออก (Export) 18,590 25,520 25,831

สินค้าขาเข้า (Import) 8,777 9,962 8,273

รวม  27,367 35,482 34,104



17

Annual Report 2020

Innovative Logistics Service and Solution Provider

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วและความช�านาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชัว่โมง จากสงิคโปร์มากรงุเทพฯ แบบประตถูงึประต ู (Door-to-Door) 

ถอืเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับรกิาร โดยสนิค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ทีน่�าเข้าจากประเทศสงิคโปร์มาประกอบในประเทศไทย นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีการให้บริการเสริมส�าหรับลูกค้าที่ต้องการให้จดัการขนส่งสนิค้ากรณฉีกุเฉนิ เช่น การให้บรกิารรบัหิว้สนิค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) 

ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรงุเทพฯ-เซีย่งไฮ้ เป็นต้น นอกจากการให้บรกิารจดัการขนส่งดงักล่าวแล้ว บรษิทัย่อยยงัมบีรกิารให้ค�าปรกึษาในการ

จดัการระบบโลจสิติกส์ โดยร่วมกับลูกค้าในการคดิหาวธิกีารจดัการระบบโลจสิตกิส์เพือ่ประหยดัต้นทนุในการขนส่งให้กับลูกค้า ในลักษณะการรวมสินค้า

จากหลายๆ Supplier ของลูกค้า รายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกันเพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2561 - ปี 2563
หน่วย : ตัน

 
	 ประเภทการให้บริการ

	 	 ปริมาณขนส่งต่อปี	
   2561 2562 2563

 สินค้าขาออก (Export) 9,016 9,622 14,679

 สินค้าขาเข้า (Import) 8,597 6,543 3,603

 รวม  17,613 16,165 18,282

3. งานโลจิสติกส์ (Logistics Service) โดยประกอบด้วย

3.1 การให้บรกิารด้านพธิกีารศลุกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport): 

บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ 

 การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)

 การน�าเข้าหรอืส่งออกสนิค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพธิกีารศลุกากรก่อนน�าสนิค้าขึน้หรอืลงเรอื/เครือ่งบนิโดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารให้

บรกิารด้านพธิกีารศลุกากรและเป็นตวัแทนในการออกสนิค้า รวมถงึการจดัเตรยีมเอกสารและการให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการน�าเข้า-

ส่งออกให้แก่ลกูค้า ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวต้องอาศยัผูช้�านาญการด้านพิธีการศลุกากร ซึง่ต้องมีความรูค้วามเข้าใจกฎระเบยีบเกีย่วกบัการน�าเข้า-ส่งออก 

บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ช�านาญการศุลกากรประจ�าส�านักงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากรปัจจบัุน

บรษิทัฯ มผีูช้�านาญการศลุกากร จ�านวน 5 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อ�านวยการด้านพิธีการศุลกากร 
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ทัง้นี ้ การเป็นตวัแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานทัว่ไป และผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอ (Authorized 

Economic Operator หรอื AEO) ปัจจบุนับรษิทัเป็นตวัแทนออกสนิค้าระดบัมาตรฐาน AEO ซึง่จะเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล การยกระดบัมาตรฐานเป็น AEO 

ต้องมีคุณสมบติัผ่านเกณฑ์ตามทีก่รมศลุกากรก�าหนด และมกีารทบทวนสถานภาพทกุ 3 ปี ซึง่บรษิทัได้ยกระดบัเป็นตวัแทนออกของ AEO ในปี 2559 

และยื่นต่อทบทวนสถานภาพใน ปี 2563 ตามแผนด�าเนนิงานโดยสทิธพิเิศษของตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสินค้า 

การยกเว้นการชกั ตวัอย่างสนิค้าทีส่่งออก สามารถใช้หลกัประกนัการเป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน AEO แทนการวางเงนิหรอืหลกัประกนั ของผูข้นส่ง 

เป็นต้น ท�าให้การด�าเนินการด้านพธิกีารศลุกากรและการตรวจปล่อยสนิค้ามคีวามรวดเรว็ขึน้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น

 การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)

 บรษิทัฯ ให้บรกิารขนส่งสนิค้าภายในประเทศเพือ่เป็นการสนบัสนนุ ธรุกจิให้บรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บรกิารเพือ่อ�านวย 

ความสะดวกแก่ลกูค้า โดยบรษิทัให้บรกิารขนส่งสนิค้าในประเทศด้วยรถบรรทกุหวัลาก-หางพ่วง รถบรรทกุแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทกุ 6 ล้อ 

รถบรรทกุ 4 ล้อ เป็นต้น โดยให้บรกิารขนส่งจากท่าเรอื/ท่าอากาศยานไปส่งยงัจดุหมายปลายทางทีล่กูค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรอื คลงัสนิค้าของลกูค้า 

หรือรับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

ทัง้นี ้ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารขนส่งดงักล่าวจะเป็นลกูค้าทีใ่ช้บรกิารรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการให้บรกิาร

ดงักล่าวเป็นการเพิม่ความสะดวกให้กบัลกูค้าทีต้่องการเคลือ่นย้ายสนิค้าจากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานไปยงัจดุหมายปลายทาง โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหา 

รถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบรษิทัมหีน่วยงานให้บรกิารอยูท่ีแ่หลมฉบงั และมสีาขาอยูท่ีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท

มีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2561 - 2563

	 	 รายการ
	 	 ปริมาณงานต่อปี

   2561 2562 2563

 จ�านวน Shipment  16,641 14,125 14,389

 จ�านวน ตู้  32,886 37,802 27,728

จ�านวนรถบรรทุก ปี 2561 - 2563
หน่วย : คัน

  รายการ
	 	 จ�านวนรถขนส่ง	

   2561 2562 2563

 หัวลาก  27 31 31

 หางพ่วงบรรทุก  40 45 45

 รถบรรทุก 6 ล้อ  2 3 3

 รถบรรทุก 4 ล้อ  4 4 4

 รวมจ�านวนคัน  73 83 83

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2561 - 2563

  รายการ
	 	 ปริมาณงานต่อปี

   2561 2562 2563

 จ�านวนตู้ที่ให้บริการ 32,886 23,625 28,375
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มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บรษิทัฯ ได้ค�านงึถงึมาตรฐานความปลอดภยัในการให้บรกิารขนส่งเป็นอนัดบัแรกควบคูไ่ปกบัความตรงต่อเวลาซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนกัว่า 

การเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้า

ให้ถึงจุดหมายตามก�าหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อน

ปฏบิตัหิน้าที ่บรษิทัได้ผ่านการรบัรองมาตราฐานคณุภาพบรกิารรถบรรทกุ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม (Q - MARK) ตลอดจนได้น�า

ระบบ GPS มาใช้เพือ่ให้การด�าเนนิงานและการบริหารงานยานพาหนะมปีระสทิธภิาพ โดยตดิตัง้กบัตวัรถเพือ่ตดิตามต�าแหน่งของรถในขณะปฏิบัตงิาน 

บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น

3.2 การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse): 

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน 

บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ

 • คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าส�าหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้าส�าเร็จรูป 

  เพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าส�าเร็จรูปของลูกค้า เพื่อรอ 

  การจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ 

 • คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย เพื่อตอบสนอง 

  ความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการโดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้า หรืออยู่ใกล้ 

  กบัลกูค้าของลกูค้า หรอืออกแบบเพือ่ตอบสนองความต้องการด้านอืน่ๆ ของลกูค้า โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขและข้อตกลงของบรษิทั กบัลกูค้า

 • บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้าเอง 

  ด้วยการออกแบบข้ันตอนการปฏบิตังิานในคลงัสนิค้า การวางแผนก�าลงัคนในคลงัสนิค้า การจดัหาก�าลงัคนในการปฏิบตักิาร และการควบคมุ 

  การท�างาน ภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลงกับลูกค้า

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มคีลงัสนิค้าส�าหรบัให้บรกิารลกูค้า ดงันี้

 • การให้บริการคลังสินค้าที่ศรีราชา เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

 • การให้บริการคลังสินค้าที่แหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร
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4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service: CBS)

บริษัทฯ ได้จับมือกับหุ้นส่วนเพื่อก่อตั้งบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด หรือ “ETL” เพื่อด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า

ข้ามพรมแดน หรือ Cross Border Service สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา ลาว 

พม่า ซึ่งได้มีการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้าตามชายแดนกันเป็นปรกติอยู่แล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศดังกล่าวเพ่ิมเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยังสิงคโปร์ผ่านทางมาเลเซีย การขนส่งผ่านแดนไปยังเวียดนาม ผ่านทางลาว ในปัจจุบันนี้ ได้มี 

การพัฒนา การขนส่งต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศท่ีมีพรมแดนเชื่อมโยงติดต่อกันเพิ่มเติม เช่น การขนส่งผ่านแดนไปยังจีน ผ่านทางเวียดนามและลาว 

ในปัจจุบันนี้บริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจาก สิงคโปร์ ไปยังจีนได้ โดยการรับสินค้าจากสิงคโปร์ และด�าเนินการขนส่งผ่าน

มาเลเซีย ไทย ลาว และเวียดนาม ก่อนเข้าสู่ประเทศจีน

เส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นประจ�าในปัจจุบัน
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สาเหตทุีบ่รษิทัฯ เน้นการให้บรกิารในเส้นทางนีเ้นือ่งจากเป็นพืน้ทีต่ลาดหลกัของลกูค้าอยูแ่ล้ว อกีทัง้ทีผ่่านมาการขนส่งสนิค้าทางทะเลประสบปัญหา

ด้านต่างๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ความคับคั่งของปริมาณตู้สินค้า ท�าให้การขนส่งเกิดความล่าช้า การให้บริการ Cross Border Service (CBS) จึงเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ 

อกีทัง้เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางหลักท่ีเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างประเทศในกลุม่อาเซยีน-จนี และการขนส่งโดยเส้นทางนีส้ามารถทีจ่ะเชือ่มต่อการขนส่ง

โดยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีน (China Railways Express) ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ One Belt, One Road (OBOR) ของ

ประเทศจีน

ในปัจจุบันบริษัทฯ เน้นให้บริการ Cross Border Service (CBS) ทั้งในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) และ Less than Truck Load (LTL) 

ผ่านสองเส้นทางหลัก ได้แก่ 

1. ไทย-จีน 

2. ไทย-พม่า

รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน

รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พม่า
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การให้บริการ Cross Border Service (CBS) ในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ ในตลาด 

ดังนี้

 1. ตู้สินค้าที่ลูกค้าผู้ส่งสินค้าท�าการบรรจุสินค้าที่โรงงาน (ต้นทาง) จะเป็นตู้สินค้าตู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้าได้รับที่ปลายทาง

 2. บริษัทฯ ใช้ระบบ LOLO ในแต่ละด่านชายแดนในการการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่ง โดยวิธีนี้ สินค้าจะไม่มีการ  

  Transload หรือการ Unload สินค้าออกจากตู้หนึ่ง ไป Load ใส่อีกตู้หนึ่ง ตามด่านชายแดนต่างๆ  ท�าให้ลดความเสียหายของสินค้า

 3. รถของบริษัทฯ ติดตั้งระบบ Air Suspension เพื่อลดการสั่นสะเทือน ตลอดเส้นทางการขนส่ง ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหาย 

  ที่จะเกิดกับตัวสินค้า

 4. บริษัทฯ เน้นเรื่องความปลอดภัยของสินค้า โดยใช้ระบบ Smart Log ท�าให้ตูค้อนเทนเนอร์ของบรษิทัฯ ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ  

  จากภายนอกตู้ได้

 5. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการเส้นทางการเดนิทางของรถบรรทกุ โดยศนูย์ควบคมุเส้นทาง (Command Center) ตลอด  

  24 ชั่วโมง 

จะเห็นได้ว่าบริการ Cross Border Service (CBS) ของบรษิทัฯ ถอืเป็นอกีบรกิารหนึง่ ทีส่ร้างความอุน่ใจให้กบัลกูค้าได้เป็นอย่างดี

ปัจจบุนั บรษิทัยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั หรอื “ETL” มีบริษัทลูกในหลายประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 • Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย 

 • Euroasia Total Logistics (China) Co.,Ltd ประเทศจีน

 • Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co.,Ltd ประเทศเวียดนาม

 • บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด ประเทศไทย 
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การตลาดและการแข่งขัน

 กลยุทธ์ทางการตลาด

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความช�านาญในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริษัทฯ 

ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในด้าน

ความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการส�าหรับการให้บริการรับ

จดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศได้รบัการรบัรองโดยมาตรฐาน ISO9001:-2015 จาก TUV NORD โดยบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ี

กบัลกูค้าและพันธมติรทางธรุกิจอย่างสม�า่เสมอ ท้ังนี ้บริษทัฯมกีลยทุธ์ในการแข่งขนั เพือ่รกัษาฐานลกูค้าทีม่อียูเ่ดมิรวมทัง้เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด

ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 (1)	การให้บริการในหลายรูปแบบ	

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้าน�าเข้าและส่งออก 

โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้บริการ 

ทีค่รอบคลมุการจองระวางภายใต้ต้นทนุท่ีดท่ีีสดุ ด�าเนนิการด้านพธิกีารศลุกากรทัง้ต้นทางและปลายทางจดัหาคลงัสนิค้าและกระจายสนิค้า จดัท�าเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด การจัดหารถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า บริการอื่นๆ เช่น จัดท�าหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ) จัดท�าประกันภัยสินค้า 

เป็นต้น ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการน�าเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ 

ในการด�าเนนิการจดัการเพือ่ให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภยัตามเวลาทีก่�าหนด ซึง่การให้บรกิารทีค่รบวงจรดงักล่าวเป็นการเพิม่มูลค่าให้กบับรกิาร และเป็น 

การอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบ

ประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง 

และ แบบ Ex-work คอื การให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าทีผู้่น�าเข้ารบัผิดชอบภาระค่าขนส่งตัง้แต่หน้าประตโูรงงานผู้ส่งออกไปจนถงึมือผูร้บัปลายทาง 

 (2)	การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัคณุภาพของงานบรกิารทีน่�าเสนอต่อลกูค้าให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า ซึง่ต้องรวดเรว็ ถกูต้อง และน่าเชือ่ถอื 

โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่างน้อย 3 รูปแบบเพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสายการเดินเรือ/สายการบินเพื่อจอง/ต่อรองค่าระวาง ประสานงานกับตัวแทนใน

ต่างประเทศ รบัผดิชอบงานด้านเอกสารทีเ่กีย่วกบัการจดัการขนส่งสนิค้าทัง้หมดอย่างถกูต้องและรวดเรว็ ตลอดจนให้ค�าปรกึษาและแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า 

ท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรื่อยมา เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ของการให้บริการแก่ลูกค้า ความถูกต้องแม่นย�าด้าน

เอกสารเป็นสิง่ส�าคญั และเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการจดัการด้านกระบวนการให้บรกิาร บรษิทัได้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพ

และลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน โดยบริษัท ได้รับใบ รับรองการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ ส�าหรับ ปี 2563 เทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

 ปี 2563 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 98 

 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 97.47
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	 (3)	การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

 ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะท�าให้บริษัทฯมีความสามารถในการ

แข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน

ปัจจุบนัทางบรษิทัมีสาขาในต่างประเทศ ดงันี ้ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจนี และฮ่องกง นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะขยายสาขาไปยงักลุม่ประเทศอืน่ๆ 

ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของธุรกิจ 

	 (4)	ความช�านาญด้านภูมิศาสตร์

 บรษิทัฯ มคีวามช�านาญด้านภมูศิาสตร์ โดยมคีวามเชีย่วชาญในเส้นทางการขนส่งสนิค้าทางทะเล ไทย-สหรฐัอเมรกิา มากว่า 20 ปี สามารถรบั

และส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของประเทศสหรฐัอเมรกิาในรปูแบบประตสููป่ระต ู(Door to Door) ทัง้ประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) 

ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded) กับทาง FMC Regulation 

(Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีอ่าจจะได้รบัความเสยีหายจากการขนส่ง ซึง่ต่าง

จากตลาดอืน่ที่ไม่มกีฎหมายดงักล่าวรองรบั โดยบรษิทัได้มกีารด�าเนนิการดงักล่าวกบัทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อได้

เปรยีบของบรษิทั นอกจากนี ้การใช้บรกิารกบัสายการเดนิเรอืทีว่ิง่อยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรฐัอเมรกิา ไม่ว่าจะเป็นผูส่้งออกหรอืบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้า 

จะต้องมีการท�าสัญญาบริการ (Services Contract) กบัสายการเดนิเรอืจงึจะสามารถใช้บรกิารได้ โดยปัจจบุนับริษัทมีสัญญาบริการกับสายการเดินเรือที่วิ่ง

อยู่ในเส้นทางไทย-สหรฐัอเมรกิาประมาณ 7 บรษิทั และมตีวัแทนในประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไป

ถงึท่าเรอื ตลอดจนจดัส่งสนิค้าให้กบัผูร้บัปลายทาง ซึง่ตวัแทนต่างประเทศดงักล่าวเป็นตวัแทนทีบ่รษิทัท�างานร่วมกนัมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี ้บริษทัย่อย

มปีระสบการณ์และความช�านาญในการให้บรกิารขนส่งทางอากาศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และประเทศจีน 

 (5)	ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ	

 เน่ืองจากธรุกจิรบัจดัการขนส่งสนิค้าเป็นธรุกจิให้บรกิาร บคุลากรนบัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะต้องเป็นผู้มีความรูมี้ประสบการณ์และความช�านาญ 

ท�างานด้วยความถกูต้อง แม่นย�า มคีวามยดืหยุน่ในการให้บรกิาร และมีจติใจรกัการบรกิาร (Service Mind) ซึง่จะท�าให้ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารเกดิความมัน่ใจ

และเกดิความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร โดยบรษิทัมกีารวางแผนด้านบคุลากรและพัฒนาความรูค้วามสามารถเพ่ือให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของธรุกิจ 

โดยมุ่งเน้นการสรรหาบคุลากรทีม่คีณุสมบตัติรงตามความต้องการของบรษิทัฯ และให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรโดยจดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังาน 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดท�าแผนการอบรมพนักงานประจ�าปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปีและหรือ 

48 ชัว่โมงต่อปี เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนกังานในการปฏบิตังิาน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ก�าหนดและพจิารณา

ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการท�างานเฉลี่ย

ประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออก

หรอืน�าเข้า โดยบรษิทัฯ และบริษทัย่อยได้จดัเตรียมบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเพือ่ให้บรกิารแก่ลกูค้า โดยมพีนกังานทีไ่ด้รบัใบอนญุาตเป็นผูช้�านาญการ 

ศุลกากรประจ�าบริษัทฯ รวม 5 คน เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆได้

 (6)	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	

 ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความช�านาญในเส้นทางไทย-

สหรฐัอเมรกิามากว่า 20 ปี จงึท�าให้มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัสายการเดนิเรอืทีว่ิง่อยู่ในเส้นทางดงักล่าว ต่อมาบรษิทัมกีารขยายเส้นทางการบรกิารในเส้นทางอืน่

มากขึน้ จงึท�าให้มีความสมัพนัธ์อนัดกีบัสายการเดนิเรอืเพิม่ขึน้ ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ มีการจดัหาระวางเรอืจากสายการเดนิเรอืรวมกว่า 15 ราย และธรุกิจ

ของบริษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงท�าให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินกว่า 10 ราย 

นอกจากน้ี ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพนัธมติรทางธรุกจิหรอืคูค้่าทีส่�าคญั ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัและบรษิทัย่อยในการตดิต่อ

ประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ

ทัว่โลก นอกจากนี ้บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัเข้าร่วมเป็นภาคสีมาชกิ ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network.
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 (7)	ความสามารถในการบริหารต้นทุน

 ด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มี

ปรมิาณการขนส่งอย่างสม�า่เสมอ โดยบริษัทฯ จะมกีารวางแผนและจองระวางเรอื/เครือ่งบนิในปรมิาณทีม่ากส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถเจรจาต่อรองราคา

กบัสายการเดนิเรอื/สายการบนิ เพือ่บรหิารต้นทนุค่าระวางซึง่เป็นต้นทนุหลกั โดยการบรหิารต้นทนุดงักล่าวเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กับบรษิทั 

ในการน�าเสนอราคาแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย 

 ส�าหรับในปี 2563 ค่าระวางเรือมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะตู้ขาดแคลนทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด 19 สินค้า ถูกกักอยู่ในประเทศ 

ทีม่โีควดิ ท�าให้ตูไ้ม่สามารถเคล่ือนย้ายออกมาได้ ตูส่้วนใหญ่อยู่ในประเทศยโุรปและอเมรกิาทีมี่ความต้องการสนิค้าประเภทหน้ากากอนามยัและถงุมอืยาง

เป็นจ�านวนมาก เมื่อสินค้าเข้าไปจ�านวนมากจึงเกิดท่าเรือแออัด ไม่สามารถเดินพิธีการสินค้าน�าเข้าได้ทันที นอกจากสินค้าที่ไปในประเทศยุโรปและ

อเมรกิาแล้ว สนิค้าท่ีส่งออกไปยงัประเทศท่ีมกีารระบาดของ โควิด 19 เช่น ประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ กป็ระสบปัญหาท่าเรอืแออดัเช่นกนั 

เหตกุารณ์ดงักล่าวนอกจากส่งผลเรือ่งสภาวะตูข้าดแคลนแล้ว ยงัส่งผลให้เกดิความล่าช้าของสายการเดนิเรอือกีด้วย ทัง้นีย้งัส่งผลให้ค่าระวางทางอากาศ

มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน และเกิดข้อจ�ากัดในการบินของแต่ละสายการบิน ท�าให้มีไฟลท์เดินทางน้อยลง จึงท�าให้ค่าระวางทางอากาศสูงขึ้นอีกด้วย 

 

 (8)	รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

 ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการรักษาฐานลูกค้า ดังกล่าวให้มากที่สุด 

ซึง่จะเน้นการสร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทั กบัฐานลกูค้ากลุม่ดงักล่าว โดยพนกังานจะตดิต่อกบัลกูค้าปัจจบุนั อย่างสม�า่เสมอ ทัง้การเข้าเยีย่มด้วยตวัเอง 

หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้น�าเข้า-

ส่งออก ซึง่มคีวามต้องการใช้บรกิารอยูอ่ย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ โดยจะพยายามให้กลุม่ลกูค้าปัจจบุนัเพิม่ปรมิาณการใช้บรกิารมากยิง่ขึน้ให้ครอบคลมุทกุด้าน 

ทัง้นี ้กลยทุธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี ้ยงัประกอบด้วย การรกัษาคณุภาพการบรกิาร ความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร การส่งมอบสนิค้าให้ตรงเวลา

ที่ก�าหนด ซึ่งบริษัทมีการจัดท�าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 (9)	การขยายการให้บริการ

 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการต่อยอด การให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น การให้บริการทั้งด้านน�าเข้าและส่งออก 

หรือทางเรือควบคู่ไปกับทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี้ยัง

ขยายไปยงัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เช่น การให้บรกิารคลงัสนิค้า โดยบรษิทัฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธรุกจิและเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัการบรกิาร นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีมคีวามแตกต่าง โดยมกีารจดัท�าเว็บไซต์ (Website) ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้แก่ www.wice.co.th เพือ่ให้บรกิารของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจดทะเบียน 

รวมถึงความสามารถในการท�าก�าไร ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้

บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทการใช้บริการของลูกค้า

ได้ดังนี้
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ สามารถให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมอืน่ๆ เช่น เคมภัีณฑ์ เสือ้ผ้า พลาสตกิ เป็นต้น 

โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้ 

 (1) กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการน�าเข้าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2563 

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90% ของรายได้จากการบริการ 

 (2) กลุ่มผู้ให้บริการรับจัดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ คือ ให้บริการ

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะ

ใช้บรกิารแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องใช้บรกิารของบรษิทัฯ ทัง้แบบเตม็ตูแ้ละแบบไม่เตม็ตูท้ัง้นี ้ลกูค้ากลุม่นีถ้อืเป็นพนัธมติร ทางการค้า

กบับริษัทฯ โดยปี 2563 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10% ของรายได้จากการบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก หัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุน การให้บริการ

ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเท่านัน้ ดงันัน้ ลกูค้าของบรษิทัฯ จะเป็นลกูค้าต่อเนือ่ง ซึง่ใช้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 

จะให้บรกิารจดัหารถบรรทกุทีเ่หมาะสมกบัสนิค้าเพือ่ไปรบัสนิค้าที่โรงงานของลกูค้ามาทีท่่าเรอืเพือ่ด�าเนนิการส่งออก หรอืรบัสนิค้าจากท่าเรอืไปส่งมอบ 

ที่โรงงานของลูกค้าในกรณีน�าเข้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการและอ�านวยความสะดวกต่อลูกค้า ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้า

ได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริการแบบครบวงจร ดังนี้

 ประเภทการบริการ	 ประเภทสินค้าหลัก	 ประเทศน�าเข้า-ส่งออกหลัก

บริการ Sea Freight เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส�านักงาน/ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน,

  คอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนยานยนต์, โซลาร์เซลล์,  และประเทศในกลุ่มอาเซียน

  อาหารกระป๋อง และวัสดุก่อสร้าง 

บริการ Air Freight ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์

หมายเหตุ	: *กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร	คือ	ลูกค้าที่ใช้บริการ	Freight	และบริการอื่นๆ	เช่น	การให้บริการ	แบบ	Door-To-Door	/Door-To-Port/	Port-To-Door)

	 **กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ	คือลูกค้าที่ใช้บริการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง	เช่น	Freight,	Warehouse,	Custom	,	Transport

	 กลุ่มลูกค้า
 2561 2562 2563

	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร 1,514.38 77.28 1,146.30 63 2,668.25 65

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ

1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight  288.85 14.74 349.09 19 944.15 23

 อย่างเดียว 

2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ 

 Warehouse , Custom ,Transport 156.38 7.98 316.08 18 492.60 12

รวมรายได้จากการบริการ 1,959.6 100 1,811.47 100 4,105 100

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยมีลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรม ต่างๆไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2563 

มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 40% ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ 

นโยบายการก�าหนดราคา

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายเสนอราคาทีเ่หมาะสมแก่ลกูค้า ซึง่พิจารณาจากรปูแบบการให้บรกิารและเง่ือนไขของการบรกิาร โดยกระบวนการ

ให้บริการรับจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่น�ามาพจิารณาใน 
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การคดิค่าบรกิาร ได้แก่ รปูแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปรมิาณสนิค้า ประเภทสนิค้า เป็นต้น โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะคิด

ค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้

	 ชนิดของการให้บริการ	 การคิดค่าบริการ

Sea Freight (Export/Import) FCL: คิดตามจ�านวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง

 LCL: คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) หรือ คิดตามน�้าหนัก (ตัน) แล้วแต่ว่า 

  จ�านวนใดมากกว่า

Air Freight (Export/Import) คิดตามน�้าหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) แล้วแต่ว่าจ�านวนใด  

 มากกว่า

Customs คิดตามจ�านวนใบขนสินค้า และจ�านวนตู้ และประเภทของสินค้า

Transport คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง

Warehouse คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา

โดยมีนโยบายการก�าหนดราคาดังนี้

 1. ก�าหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยน�าเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าก�าหนด

 2. ก�าหนดราคาตามราคาต้นทนุบรกิารบวกอตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอปุสงค์และอปุทานในตลาด โดยจะก�าหนด  

  ราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

 3. ก�าหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการที่มากกว่า โดยค�านึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ 

  เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการก�าหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคู่กันไป

 การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th การเสนอบริการโดยการติดต่อลูกค้าโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80  

  ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทฯ จะมีทีมขายท�าหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อน�าเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อ 

  บรษิทัฯ ได้รบัโอกาสในการให้บรกิารแล้ว ลกูค้ามักจะใช้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนับรษิทัมีทมีขายซึง่มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั คอื  

  • ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอ 

   บริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า  

  • มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความ 

   แตกต่างกัน

 2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ  

  ซึ่งตัวแทนในต่างประเทศท�าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บริษัทฯ และ 

  บริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะน�าหรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าว 

  ในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งถือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จักบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 ภาวะอุตสาหกรรม

 “การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการท�างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด�าเนินงาน และการควบคุมการท�างานของ

องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรม ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บการรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ 

ชิน้ส่วนประกอบและการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดยค�านงึถงึความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้าเป็นส�าคญั” (ทีม่า: นยิามของ 

Council of Logistics Management)

 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2564 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2563 มีมูลค่ารวม 2.11 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 13.80 

ในปี 2560 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

โดยต้นทนุค่าขนส่งสนิค้าเป็นองค์ประกอบหลกัของต้นทนุโลจสิตกิส์รวมของไทย คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 54.10 ของต้นทนุโลจสิตกิส์รวม รองลงมา 

คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 36.80 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ตามล�าดับ 

โดยองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนคดิเป็นร้อยละ 7.3 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.2 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตามล�าดบั (ทีม่า: ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้งมูลค่าการน�าเข้าและการส่งออก ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

	 ปี	 มูลค่าการค้า	 มูลค่าการส่งออก	 มูลค่าการน�าเข้า

 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

 2562 15.07 7.63 7.42

 2563 13.68 7.18 6.50

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

จากตารางดังกล่าว อัตราการขยายตัวในปี 2563 มูลค่าการค้า มูลค่าการส่งออก และ มูลค่าการน�าเข้า มีสัดส่วนลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.9 

ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 7.9 ตามล�าดับ
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(หน่วย : ล้านล้านบาท)

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิแบบเปิด (Open Economy) คอื เป็นประเทศทีต่ดิต่อท�าการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยตลาดส่งออกส�าคัญของไทย 5 อันดับแรกที่มี

มูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ดังนี้

 
ล�าดับ	 ประเทศ

	 	 มูลค่าการส่งออก

   2561 2562 2563

 1 สหรัฐอเมริกา 0.90 0.97 0.97

 2 จีน 0.97 0.90 0.84

 3 ญี่ปุ่น 0.79 0.76 0.65

 4 สิงคโปร์ 0.30 0.27 0.27

 5 มาเลเซีย 0.37 0.32 0.24

 ล�าดับ	 ประเทศ
	 	 มูลค่าการน�าเข้า	 	 	

   2561 2562 2563

 1 จีน 1.62 1.58 1.42

 2 ญี่ปุ่น 1.14 1.04 0.78

 3 สหรัฐอเมริกา 0.49 0.55 0.43

 4 มาเลเซีย 0.43 0.40 0.29

 5 สิงคโปร์ 0.25 0.24 0.22

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด แซงหน้าประเทศจีนที่เป็น

ล�าดับ 1 ในปี 2561 และ 2562  ล�าดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ตามล�าดับ

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

โดยสนิค้าส่งออกในปี 2562 ท่ีมมีลูค่าสูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 3) 

อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก 

ทั้งนี้ ตลาดน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ไต้หวัน โดยมีมูลค่าการน�าเข้า ตามล�าดับ ดังนี้

โครงสร้างสนิค้าน�าเข้าของไทย ประกอบด้วย สนิค้าวัตถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู สนิค้าทนุ สนิค้าเชือ้เพลงิ สนิค้าอปุโภคบรโิภค และสนิค้ายานพาหนะ

และอปุกรณ์การขนส่ง โดยสินค้าน�าเข้าในปี 2563 ท่ีมมีลูค่าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ 2) น�า้มนัดบิ 3)เคร่ืองจกัรไฟฟ้า

และส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) แผงวงจรไฟฟ้า
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 แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

การบริการขนส่งและคลังสินค้าปี 2563 “ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง”สะท้อนจาก GDP สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม ที่คาดว่า

จะขยายตัวร้อยละ 5.8 (%YOY) ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.4 (%YOY) ซึ่งเป็นผลมาจากการสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

ซึ่งกระทบธุรกิจทั่วโลกทั้งด้านการบริโภค ภาคเอกชน การส่งออก และการท่องเที่ยวที่เกิดการชะงักงันตลอดปี 2563 อย่างไรก็ตามโครงการระเบียง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออกและการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงพ้ืนทีท่างการค้าทัง้ในและต่างประเทศมีความชดัเจนมากยิง่ขึน้ ยงัคงส่งผลเชงิบวก

ให้ความต้องการ บริการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บสินค้ายังคงขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมและสินค้าแบบเร่งด่วน 

รวมไปถึง ธุรกิจคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าที่ทันสมัย (Premium Warehouse) คลังสินค้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) และคลังสินค้า 

รปูแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้พืน้ท่ีขนาดใหญ่แต่เน้นการบริหารจดัการทีส่ะดวกรวดเรว็เพือ่รองรบัการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของธุรกจิ E-Commerce โดยคาดการณ์ 

ปี 2563 นี้จะขยายตัวร้อยละ 6.6 (%YOY) มีมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านบาท

  • บริการขนส่งทางบก มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่งจากการส่งออกทีย่งัคงขยายตวัได้ รวมถงึการเติบโตของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส ์

   (E-Commerce) ท่ีมีผลให้รูปแบบการขนส่งเร่งด่วนเติบโตอย่างรวดเร็ว

  • บรกิารขนส่งทางน�า้ มแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนือ่งโดยเฉพาะอตุสาหกรรมเรอืเทกอง และบรกิารขนส่งทางทะเล ตามความต้องการที ่

   เพิ่มขึ้นและจ�านวนกองเรือ ในตลาดที่ลดลงต่อเนื่องหลายปีและยงัได้รบัปัจจยับวกจากการส่งออก

  • บริการขนส่งทางอากาศ มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีผลเชิงลบกับธุรกิจการ 

   ท่องเที่ยวทั่วโลก

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้า

ธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้าในปี 2563 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

  • การบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการบริการขนส่งและคลังสินค้าเป็นผลจากสถานการณ ์

   โรคระบาดโควิด 19 กระทบธุรกิจทั่วโลก

  • สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อภาวะการส่งออกของไทย 

  • ต้นทุนของธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้ามีแนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ อาท ิราคาค่าระวางเรอื ราคาเชื้อเพลิง ราคาที่ดินเปล่า เป็นต้น  

   ท�าให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราก�าไรของผู้ประกอบการ 

  • จ�านวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจบริการขนส่ง อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและผูป้ระกอบการ อาจต้องแบกรับต้นทนุ 

   ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่การลงทนุเพือ่แย่งชงิส่วนแบ่งตลาด

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเช่าพื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 5.7% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือ 2563-2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจาก

 1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ทั้งด้านการผลิตและการค้า

 2) การลงทุนเตบิโตอานสิงส์จากการเร่งลงทุนภาครฐั และการเตบิโตของการลงทนุภาคเอกชน สะท้อนจากมลูค่าโครงการของนักลงทุนต่างชาติ 

  ที่ BOI ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วต้องเร่งลงทุนในปี 2563 ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 10.4% YoY

 3) Digital platform ใหม่ๆ ที ่หลากหลายขึน้ หนนุธรุกจิ e-Commerce ขยายตัวต่อเนื่อง

 4) เศรษฐกิจ ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเติบโตในอัตราสูง หนุนกิจกรรมการค้า การจัดเก็บ และกระจายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน

ด้านอุปทาน ในระยะ 3 ปีข้างหน้า คาดว่าผู้ประกอบการจะระมัดระวังในการลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า หลังจากมีการเร่งลงทนุอย่างต่อ

เนือ่งในช่วงก่อนหน้า (ปี 2559-2561 อปุทานเพิ่มเฉลี่ย 4.5 แสน ตร.ม. ต่อปี) ท�าให้คาดว่า พื้นที่คลังสินค้าให้เช่าจะเพิม่ขึน้ 3.3 แสน ตร.ม. ต่อปี (ขยาย

ตวัเฉลีย่ 5.9% ต่อปี) โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าแบบ สมัยใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ (Built to suit) มากขึ้น รวม

ถึงรับบริหารจัดการและให้บริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่มักท�าสัญญาเช่าระยะยาว และผู้ประกอบการยังสามารถ

เรียกเก็บค่าเช่าได้ในอัตราสูงกว่าคลังสินค้าแบบดั้งเดิม ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กบางส่วนยงัคง ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิค้าให้เช่าแบบดัง้เดมิใน

ท�าเลเดมิหรือพื้นที่ใกล้เคียง มีผลให้การ แข่งขันยังคงรุนแรง คาดว่าอัตราการเช่าพื้นที่จะลดลงอยู่ที่ 83.4% ส่วนการ ปรับขึ้นค่าเช่ายังท�าได้ยาก 
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คลงัสนิค้าให้เช่าในท�าเลศกัยภาพยงักระจกุตวัในนคิมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม และเขตปลอดอากรทัว่ประเทศทีม่กิีจกรรม

การผลิต จุดขนถ่ายสินค้า และเส้นทางขนส่งที่สะดวกต่อการกระจายสินค้าไปภูมิภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จงัหวดัในเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยเฉพาะพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ พิเศษภาคตะวันออก จงัหวัดศนูย์กลางในภูมิภาค รวมทัง้จงัหวัดชายแดนทีม่จีดุผ่านแดน

เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

FIATA หรือ “International Federation of Freight Forwarders Associations” จัดตั้งขึ้นในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 

2469 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทรับจัดการขนส่ง

ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นตัวแทนของ

กลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลก 

ให้เป็นหนึง่เดยีว และเป็นตวัแทนในการส่งเสรมิและปกป้องผลประโยชน์ของอตุสาหกรรมขนส่ง โดยมส่ีวนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าและเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

ในการประชุมของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการการขนส่งของบริษัทในธุรกิจขนส่ง 

โดยการพฒันาและส่งเสริมเอกสารเก่ียวกับการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก ซึง่สมาชกิจะต้องสนบัสนนุจดุประสงค์ของ FIATA 

และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย หรือ TIFFA (Thai International Freight Forwarders 

Association) ซึ่ง TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดส�าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดี

ของวิชาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้

 1. ด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

 2. แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น

 3. ไม่เปิดเผยความลับทางธรุกิจของตนเอง ของคูแ่ข่งหรือของผู้ใช้บริการ 

 4. เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอืน่ๆ ทีต่ดิต่อด้วย

 5. เคารพต่อหลักสากลของการด�าเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี ้บริษัทมคีวามรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสญูหาย ความเสยีหายของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ ภายใต้สญัญาประกนัภยั

ที่ก�าหนดความคุ้มครองให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหาย

จากการขนส่งได้

ภาวะการแข่งขัน

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า 

การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่า 

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน�้า ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและ

ตวัแทนขนส่ง และคลงัสนิค้า รวมกว่า 10,000 บริษทั และกว่าร้อยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางหรอื SMEs (ทีม่า: www.thai-aec.com)

จากสถติฐิานข้อมลูของกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ซึง่ให้ความส�าคญัในการพฒันาธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ทีต่ัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนได้อย่างแข็งแรง โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2562) มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ใน EEC จ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,015 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,465.57 ล้านบาท แบ่งเป็น จังหวัดชลบุรี 

3,560 ราย ทุนจดทะเบียน 22,942.01 ล้านบาท จังหวัดระยอง 933 ราย ทุนจดทะเบียน 3,599.99 ล้านบาท และ ฉะเชิงเทรา 522 ราย ทุนจดทะเบียน 

7,923.57 ล้านบาท ทั้งนี้ จ�านวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต EEC คิดเป็นร้อยละ 20.18 จากจ�านวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ ซึ่งมี

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 24,852 ราย
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ปัจจบุนั (ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562) นติบิคุคลทีป่ระกอบธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์มจี�านวน 25,837 ราย เพิม่ขึน้จากปี 2561 (24,091 ราย) 

จ�านวน 1,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.24 และมีทุนจดทะเบียนรวม 322,523.03 ล้านบาท โดยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 3 ล�าดับ 

ได้แก่ การขนส่งทางบกและระบบท่อล�าเลยีง 18,494 ราย (คดิเป็นร้อยละ 71.5) ตวัแทนผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้าและตวัแทนออกของ 3,719 ราย (คดิเป็น 

ร้อยละ 14.4) และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า (จัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าบริการ บรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง) 1,191 ราย (คิดเป็น

ร้อยละ 4.6)

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TIFFA ซึ่งมีมูลค่า

รวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมี

ความช�านาญเฉพาะ การแข่งขนักนัในธรุกจิจะเน้นทีค่วามช�านาญในเส้นทางและประเภทของสนิค้า ความเรว็ในการขนส่ง ความรวดเรว็ในการตอบสนอง

ต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มผู้ประกอบการ

รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่บรษิทัข้ามชาตกิบับรษิทัร่วมทนุ (Joint Venture)  และกลุม่ผู้ประกอบการท้องถิน่ 

(Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผู้ประกอบการ

ท้องถิน่มีความยืดหยุน่ของการให้บรกิารมากกว่า ซึง่บรษิทัจดัได้ว่าเป็นหนึง่ในผู้น�าด้านให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศในกลุม่ผูป้ระกอบการ 

ท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศจ�านวนประมาณ 5-6 ราย 

ซึง่มขีนาดธรุกจิใหญ่กว่าบรษิทัและบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม บรษิทัมองว่าความสามารถในการยดืหยุน่ของการให้บรกิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่ากกว่า 

รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้

ทัง้นี ้การให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้น�าเข้า-ส่งออกสามารถเลอืกใช้บรกิารจากสายการเดนิเรอืโดยตรง หรอื 

เลอืกใช้บรกิารตวัแทนรบัจดัการขนส่ง อย่างไรกต็าม สายการเดนิเรอืส่วนใหญ่จะให้บรกิารประเภทท่าเรอืสูท่่าเรอื (Port-to-Port) ด้วยปรมิาณการขนส่งเยอะ 

ในขณะทีต่วัแทนรบัจดัการขนส่งสามารถเสนอการให้บรกิารทีย่ดืหยุน่ได้มากกว่า ซึง่ผูน้�าเข้า-ส่งออก มแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใช้ตวัแทนรบัจดัการขนส่งเพิม่ขึน้ 

ส�าหรบัการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนือ่งจากผูป้ระกอบการสายการบนิจะไม่มกีารให้บรกิารตรงกบัลกูค้า ดงันัน้ 

ผู้น�าเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

จุดเด่นในการแข่งขันส�าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 

ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งด้วยความรู้ ทักษะความช�านาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�าให้บริษัทมี

ความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

 1. มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอด 

  ระยะเวลากว่า 20 ปี

 2. มกีารน�าเสนอบรกิารทีห่ลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กบัลกูค้า โดยสามารถให้บรกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ  

  ทัง้การน�าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทัง้ทางทะเล (แบบเตม็ตูแ้ละแบบไม่เตม็ตู)้ และทางอากาศ และการให้บรกิารด้านพธิกีารศลุกากร  

  เพือ่รองรับความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า รวมถงึการให้บรกิารขนส่งสนิค้าแบบประตสููป่ระต ู(Door to Door) และ แบบ Ex-work  

  ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า

 3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ช�านาญการศุลกากรให้ค�าปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร 

  และสิทธิประโยชน์ในการน�าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

 4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือ/สายการบิน และตวัแทนในต่างประเทศ ซึง่ถอืเป็นพนัธมติรทางธรุกจิที่ส�าคัญ รวมทั้งบริษัทยังเป็น 

  ภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network

 5. การเข้าควบรวมทางธุรกิจกับ บริษัท Sun Express Logistics (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจรับจัดการขนส่ง 

  สนิค้าระหว่างประเทศ ซึง่มุง่เน้นให้บริการในกลุม่สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ให้กบัผูผ้ลติรายใหญ่ระดบัโลก และมคีวามเชีย่วชาญทางด้านจดัการ  

  ขนส่งทางอากาศ ท�าให้บริษทัเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ
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 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน

 7. มศีกัยภาพในการบรหิารต้นทนุเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถ 

  ต่อรองราคากับสายการเดนิเรอืและน�าเสนอลกูค้าในราคาทีแ่ข่งขนัได้ ซึง่จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

การจัดหาบริการ  

การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ

 ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธรุกจิทีต้่องอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารจัดการกระบวนการ

ท�างาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจยัส�าคญัของกระบวนการจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจดัหาระวางเรอื/เครือ่งบนิ 

ซึง่ถอืเป็นต้นทนุหลกัของการให้บรกิารขนส่งของบรษิทั และการประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพ่ือให้บรกิารแก่ลกูค้า ซึง่มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 (1) การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน

  เนือ่งจากค่าระวางเรือ/เคร่ืองบนิ เป็นต้นทุนหลกัในธรุกจิให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึมกีารวางแผน

การจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรฐัอเมรกิา จะมกีารจดัท�าเป็นสญัญากบั 

สายการเดนิเรอื (Service Contract) โดยจะมกีารต่อสญัญาทกุปี ในสญัญาจะระบขุ้อตกลงเรือ่งราคาค่าระวางภายใต้ปรมิาณการซือ้ระวางขัน้ต�า่ (Minimum 

Quality Commitment: MQC) โดยบรษิทัจะมกีารประเมนิปรมิาณงานจากข้อมลูในอดตีและประเมนิแนวโน้มงานทีค่าดว่าจะได้รบัก่อนทีจ่ะลงนามในสญัญา 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซึ่งการจองระวางในปรมิาณมากท�าให้สามารถต่อรองค่าระวางและท�าให้ต้นทนุของบรษิทั

แข่งขนัได้ ทัง้นี ้ราคาทีร่ะบใุนสญัญาสามารถเปลีย่นแปลงได้ โดยสายการเดนิเรอืจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ส�าหรบัการจองระวางเรอืในเส้นทางอืน่

และการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดท�าเป็นสัญญา โดยบริษัทจะน�าข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วท�าการจองระวางเรือล่วงหน้ากับ 

สายการเดนิเรอื ซึง่เมือ่ลูกค้าตดิต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยนืยนัการจอง กับลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสายการเดนิเรอื/สายการบนิ

ทีเ่หมาะสมให้กบัลูกค้า ท้ังนี ้ในบางกรณบีริษทัและบริษัทย่อยจะประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพือ่ให้ช่วยบรษิทัจดัหาระวางในกรณทีีบ่รษิทัต้องให้บริการ

รับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ในแต่ละปีบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารจดัหาระวางเรอื/เครือ่งบนิผูป้ระกอบการขนส่งจ�านวน 15 ราย และ 10 ราย ตามล�าดบั 

 นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader

 1. มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดนิทางทีต่รงกบัความต้องการของลกูค้า

 2. เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ 

 3. เป็นผู้ให้บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้

 4. เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้

 (2) ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent)

 ในกรณทีีบ่รษิทัมกีารให้บรกิารรบัจดัการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการค้าในประเทศต่างๆ 

เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนเป็นผูช่้วยบรษิทัในการจดัเกบ็ค่าบรกิารในกรณทีีล่กูค้าระบใุห้เรยีกเกบ็ค่าบรกิารทีป่ลายทาง 

ในต่างประเทศ ดงันัน้ การคดัเลอืกตวัแทนต่างประเทศจงึเป็นสิง่ส�าคญั โดยตวัแทนของบรษิทัในต่างประเทศ ได้แก่ ผูป้ระกอบการในธรุกจิรบัจดัการขนส่ง

ในประเทศต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ความช�านาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่ส�าคัญ 

เน่ืองจากตวัแทนดงักล่าวสามารถเลอืกให้บรษิทัเป็นตวัแทนของตนเพ่ือประสานงานและให้บรกิารในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกนั กลุม่บรษิทัมนีโยบาย

ในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้ 
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 นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

 1. กลุม่บรษิทัพนัธมติร (Group Company) ได้แก่ กลุม่เครอืข่าย Sun Express Group ซึง่ประกอบด้วย บรษิทัใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย  

  ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็น 

  กลุ่มตัวแทนต่างประเทศที่มีความส�าคัญ  

 2. กลุ่มภาคี (Conference) ที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็น 

  ผูป้ระกอบการจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมกีารประชาสมัพนัธ์บรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิกบัสมาชกิอืน่ๆ เพือ่ให้เป็น 

  ที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว 

 3. กลุม่ตวัแทนต่างประเทศอืน่ๆ ซึง่เป็นกลุม่เครอืข่ายทีบ่รษิทัท�างานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า10 ปี โดยมีการจดัท�าข้อตกลงทางธรุกิจ  

  (Agency Agreement) ระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบโดยบริษัท

จะพิจารณาจากความสามารถในการท�างาน ความรวดเร็วในการตอบค�าถามและติดตามงาน และต้นทุนในการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

 ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ

ธรุกจิให้บรกิารขนส่งในประเทศของบรษิทัและบรษิทัย่อย เป็นการให้บรกิารเพือ่สนบัสนนุธรุกจิรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ซึง่ต้องอาศยัความรู้

และประสบการณ์ในการบริหารจดัการกระบวนการท�างาน เพือ่ให้การบรกิารมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานความปลอดภยัสงู ปัจจยัส�าคญัของกระบวนการ

ขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้ 

  (1) การจัดหาและการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง  

  ยานพาหนะท่ีส�าคญัส�าหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหวัลาก และหางพ่วงบรรทกุ โดยบรษิทัจะสัง่ซือ้จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื พร้อมท้ังพจิารณาถึงคณุภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ในปัจจบุนับรษิทัมกีารสัง่ซือ้รถจากผูผ้ลติหรือตวัแทน 

จดัจ�าหน่าย โดยรถขนส่งทุกคนัได้มกีารท�าประกันภยัช้ัน 1 และประกนัภยัสนิค้าทีร่บัขนส่ง ซึง่มทีนุประกนัภยัมลูค่าสงูกว่าความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะท�าการตรวจเช็คตาม

ตารางเวลาทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้แล้ว พร้อมทัง้ท�าการซ่อมบ�ารงุและเปลีย่นอะไหล่ทีเ่สือ่มสภาพตามระยะการใช้งานเพือ่ให้รถสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

และมีอายกุารใช้งานยาวนานทัง้นี ้บรษิทัได้จดัท�าสญัญาว่าจ้างการให้บรกิารซ่อมบ�ารงุรถบรรทกุฮโีน่ กบั บรษิทั ฮโีน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

เพื่อการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

  (2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

  พนกังานขบัรถถอืเป็นบคุลากรทีม่ส่ีวนส�าคญัส�าหรบังานบรกิารขนส่งทีป่ลอดภยั ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึให้ความส�าคญัในการคดัสรร 

พนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

   • พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี 

   • ต้องมีใบอนุญาตขับรถส�าหรับการขับขี่รถขนส่งประเภท 3 และ 4 ส�าหรับขับรถประเภทรถหัวลาก 

   • ต้องผ่านการทดสอบจากบรษิทัเมือ่ได้รบัการบรรจเุป็นพนกังานขบัรถแล้ว พนกังานขบัรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบัิตงิานจรงิ

  (3) การจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง

  ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าช NGV และน�้ามัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย 

ซ่ึงเปรยีบเสมือนบตัรเครดติส�าหรับใช้จ่ายช�าระค่าน�า้มนัเช้ือเพลงิภายในวงเงนิทีจ่�ากดัไว้ ซึง่จะมบีตัรประจ�ารถขนส่งแต่ละคนั โดยในบตัรจะระบทุะเบียนรถ

และเม่ือใช้จ่ายช�าระจะต้องระบรุหสัผ่าน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกีารค�านวณอตัราการใช้เชือ้เพลงิเปรยีบเทยีบกบัอตัราการใช้จรงิ เพือ่ให้สามารถควบคมุ

การใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้

  (4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง(Outsource)

  บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จ�านวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่

จะให้บริการแก่ลกูค้า โดยบรษิทัจะตดิต่อกบัผูป้ระกอบการ รถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรบัความต้องการใช้
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บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือก

ผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบบริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต�่า 

1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ

ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า น�าเสนอเส้นทางการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 ทางเลือก 

เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด

กรณี FCL และเครื่องบิน: จะจองระวางเรือ/เครื่องบิน เม่ือได้รับการยืนยันจากลูกค้า
กรณี LCL: จะจองระวางเรือล่วงหน้าและน�าพ้ืนท่ีระวางไปเสนอขายแก่ลูกค้า

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนัดหมายการส่งมอบสินค้า

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

บริษัทจัดส่ง B/L ที่ ได้รับจากสายการเดินเรือ
หรือ AWB ที่ ได้รับจากสายการบิน เพื่อน�าไปรับสินค้า

กรณีการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์
ในสถานที่ของลูกค้าแล้วจึงมาส่งมอบ

ให้บริษัทที่ท่าเรือ

กรณีการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าให้บริษัทที่ท่าเรือ 
เพื่อบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

กรณีการขนส่งทางอากาศ

ลูกค้าจะส่งมอบสินค้า

ที่ท่าอากาศยาน

ขั้นตอนการด�าเนินงานให้บริการ

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ	-	ขาออก

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าปลายทาง

จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า
พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า

บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ
ช่วยติดตามสถานะของสินค้าจนถึงเมืองท่า

ปลายทาง

กรณีลูกค้าให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการพิธีการ
ศุลกากรและส่งสินค้าที่ปลายทาง

1. จัดเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า พร้อมออก   
 Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า
2. จัดเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing   
 List ให้ตัวแทนในต่างประเทศ
3. ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศด�าเนินการ  
 พิธีการศุลกากรตลอดจนตรวจสอบสภาพ
 และส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง
4. ตัวแทนยืนยันการส่งมอบสินค้าให้บริษัททราบ  
 พร้อมท�า Settlement
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ศึกษาความต้องการของลูกค้า
ผู้น�าเข้า และน�าเสนอทางเลือกในการให้

บริการน�าเข้าสินค้า

ลูกค้าผู้น�าเข้ายืนยันการใช้บริการ
ในการน�าเข้าสินค้า

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน ในการแจ้งยืนยันตารางเรือ
ให้กับผู้ส่งออกและลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมนัดหมายวันที่ท�าการบรรจุสินค้าขึ้นเรือ / เครื่องบิน (Loading)

ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศท�าการออกเอกสาร
ใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง
หลังจากสินค้าออกจากเมืองท่าต้นทาง

ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้าและแจ้งลูกค้า
ผู้น�าเข้าล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการน�าเข้า

กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ด�าเนินพิธีการ
ศุลกากรและน�าสินค้าไปส่งมอบ ณ ท่าเรือ/ 

สนามบิน ต้นทาง (Port to Port)

กรณีลูกค้าผู้น�าเข้าเป็นผู้ด�าเนินพิธีการ
ศุลกากรและรับสินค้า ณ ท่าเรือ / สนามบิน 

ที่ปลายทาง (Port to Port)

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่
ลูกค้าผู้น�าเข้าประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อย
สินค้า (Delivery Order: D/O) ให้กับลูกค้า
ผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ
เป็นผู้ด�าเนินพิธีการศุลกากรและรับสินค้า 

ณ สถานที่ของผู้ส่งออกที่ต้นทาง (Ex-Work)

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้น�าเข้า
ในการด�าเนินพิธีการศุลกากรและขนส่งสินค้า

จนถึงสถานที่ของลูกค้าผู้น�าเข้า (Door)

บริษัทท�าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่
ลูกค้าผู้น�าเข้าประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อย
สินค้า (Delivery Order: D/O) จากสายเรือ / 
สายการบิน เพื่อด�าเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

นัดหมายกับลูกค้าผู้น�าเข้าเพื่อจัดส่งสินค้า 
ณ สถานที่ของลูกค้าผู้น�าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้

จ่ายในการให้บริการ

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ	-	ขาเข้า
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เพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพในการจดัการด้านกระบวนการให้บรกิาร บรษิทัได้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพและลดความซ�า้ซ้อน

ในการท�างาน มรีะบบตรวจวดัท่ีมปีระสิทธภิาพ เพือ่ตรวจสอบระยะเวลาในการท�างานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษัทก�าหนด 

	 ชื่อสมาคม	 ตราสัญลักษณ์	 บริษัทที่เป็นสมาชิก	 วันที่เป็นสมาชิก	 วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ

สมาคมในประเทศ    

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า WICE 6 ก.พ. 45 ไม่มีก�าหนด

ระหว่างประเทศ 

(Thai International Freight 

Forwarders Association: TIFFA) 

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า WICE 1 ต.ค. 2547 ไม่มีก�าหนด

ทางอากาศไทย 

(Thai Airfreight Forwarders 

Association: TAFA) 

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  WICE 12 ก.พ. 57 11 ก.พ. 65

(The Customs Broker and 

Transportation Association 

of Thailand: CTAT) 

หอการค้าไทย  WICE 17 ส.ค. 53 ไม่มีก�าหนด

(The Thai Chamber of 

Commerce Member ship) 

สมาคมต่างประเทศ WICE 26 ต.ค. 48 25 ต.ค. 64 

Leading the World in Logistics 

Partnering

  
หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี
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WCA เป็นเครอืข่ายกิจการบริการการขนส่งท่ีใหญ่ มสีมาชกิกว่า 5,700 บรษิทัใน 189 ประเทศ โดย WCA ประกอบด้วย เครอืข่ายจ�านวนมากและ

ความช�านาญในการให้บริการ 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน

 2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้รับช�าระจากสมาชิกลูกหนี้ ให้สมาชิกเจ้าหนี้สูงสุด 50,000 USD

 3. การประชุมเครือข่ายประจ�าปีเพือ่ให้ประเทศสมาชกิมาพบปะและร่วมเจรจาธรุกจิในรปูแบบ Workshop เป็นการส่งเสรมิความสัมพันธ ์

  และแลกเปลีย่นความร่วมมอืระหว่างกนั โดยแต่ละประเทศสามารถนดัหมายเพ่ือพบปะเจรจากนัในงานนี ้ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

  ไปเจรจาในแต่ละประเทศ

 4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระท�าความผิดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ส�าหรบัการให้บรกิารขนส่งด้วยรถบรรทกุอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในเรือ่งของมลภาวะทางอากาศอนัเกดิจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งนี้ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี - 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -
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บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (Innovative Logistics Service and 

Solution Provider) ให้บริการท้ังการน�าเข้าและส่งออก ทัง้ทางทะเล ทางอากาศ ให้บรกิารด้านพธิกีารศลุกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน 

(Cross Border Service) และคลงัสนิค้าเป็นหลกั พร้อมทัง้ยงัมบีรษิทัในเครอืตัง้อยูใ่นหลายประเทศชัน้น�า เพือ่รองรบัความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง

และรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)*

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท	ไวส์	ซัพพลายเชน	
โซลูชั่นส์	จ�ากัด

WICE	Logistics	
(Singapore)	Pte.	Ltd.

WICE	Logistics	
(Hong	Kong)	Limited

บริษัท	ยูโรเอเชีย	โทเทิล
โลจิสติกส์	จ�ากัด

Guangzhou	WICE	
Logistics	Limited

Euroasia	Total
Logistics	(M)	Sdn	Bhd

Euroasia	Total	Logistics
(China)	Co.,Ltd

Guangxi	Euroasia
Total	Logistics	Co.,	Ltd

Euroasia	Total	Logistics	
(Vietnam)	Co.,Ltdบริษัท	ยูโรเอเชีย

ทรานสปอร์ต	จ�ากัด

WICE	Logistics	
(Shenzhen)	Limited

99.99% 100% 80%

100% 70%

40% 100% 100%
40%

100%

40%
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บรษิทั ไวส์ ซพัพลายเชน บรกิาร สามญั  13,500,000  13,500,000 13,500 13,498 99.99

โซลชูัน่ส์ จ�ากดั

เลขที ่88/8 ถนนนนทรี 

แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร 10120 

โทร (66) 2681 6181 

 

WICE Logistics (Singapore) ขนส่งและ สามญั 700,000 70,0000 700,000 700,000 100

Pte. Ltd. โลจสิตกิส์  SGD SGD 

Unit 02-03/04 Changi Cargo 

Agents Megaplex 1, Box 698 

Changi Airfreight Centre, 

119 Airport Cargo Road, 

Singapore 819454

Tel: (65) 6542 4911

Fax: (65) 6542 3540 

WICE Logistics (Hong Kong) ขนส่งและ สามญั 1,000,000 1,000,000 100,000 80,000 80

Limited โลจสิตกิส์  HKD HKD  

Unit B, 3/F, Mai Wah Industrial 

Building, 1-7, Wah Sing Street, 

Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

Tel: +852-3188 2233

Fax: +852-2755 5400     

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทิล โลจสิตกิส์ จ�ากัด ขนส่งและ สามัญ 100,000,000 100,000,000 10,000,000 4,000,00 40*

เลขที ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ี โลจสิตกิส์ 

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 

โทร (66) 2681 6181       

หมายเหตุ : * ถือหุ้นโดยบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 40 (บริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม)  และ ผู้ร่วมทุน 2 ท่าน ถือหุ้นรวมกันจ�านวนร้อยละ 60

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	 บริษัท/สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 ประเภทธุรกิจ	 ประเภทหุ้น	 ทุนจดทะเบียน	 ทุนช�าระแล้ว	 จ�านวนหุ้น	 จ�านวนที่ถือ	 อัตราการถือ
	 	 	 	 	 	 ที่ออกจ�าหน่าย	 (หุ้น)	 หุ้น	(ร้อยละ)	
	 	 	 	 	 	 แล้ว	(หุ้น)

การถือหุ้นของบริษัท
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  3. โครงสร้างรายได้

	 ประเภทของรายได้	 ส�าหรับปี	2561	 ส�าหรับปี	2562	 ส�าหรับปี	2563
 

รายได้	 ร้อยละ	 รายได้	 ร้อยละ	 รายได้	 ร้อยละ
	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)		รายได้จากการให้บริการ

1. การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 631.12 34.11 650.34 29.15 655.62 16.37

 ประเทศทางทะเล (Sea Freight)

2. การรับจัดการขนส่งสินค้า

 ทางอากาศ (Air Freight)  903.41 44.90 813.05 36.45 2130.12 53.18

3. งานโลจสิตกิส์ (Logistics Service) 370.12 20.01 353.77 15.86 339.74 8.48

4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้า - - 478.74 21.46 979.49 24.45

 ข้ามพรมแดน (Cross Border 

 Service) 

 รายได้ระหว่างส่วนงาน (72.54) - -75.02 - -109.44 -

 รวมรายได้จากการให้บริการ 1832.11 99.03 2220.88 99.55 3,995.53 99.75

 รายได้อื่น** 18.00 0.97 10.00 0.45 10.04 0.25

 รวมรายได้ 1850.11 100.00 2230.88 100.00 4,005.57 100.00

หมายเหตุ :  * รายได้อื่นๆ เช่นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ ก�าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

หน่วย : ล้านบาท
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 4. ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ก�าหนด

วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร 

รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบ

เทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของบริษัทได้ส่งผลต่อความส�าเร็จและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการ

สร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยค�านึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงทางด้านการ

เงิน การบริหารความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก�าหนดผูกพันองค์กร โดยแบ่งตามกระบวนการ

หลัก 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2) ประเมินความเสี่ยง 3) ก�าหนดมาตรการจัดการ และก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk Indicators) และดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicators เพื่อคาดการณ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวมทีส่�าคญัทีบ่รษิทัได้ยดึถอืปฏิบตัเิป้นการทัว่ไปในการบรหิารความเสีย่งองค์รวมของบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 

 1) การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งทีย่ดึถอืการบรหิารความเสีย่งโดยรวม โครงสร้างพ้ืนฐานความเสีย่งจะถกูรวมอยูท่ีบ่รษิทัฯ ซึง่เป็น 

  บรษิทัแม่ โดยท�าการรวบรวมข้อมลูความเสีย่งของกจิกรรมการท�างานต่างๆของบรษิทัย่อย เพ่ือท�าการประเมิน ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิาร 

  ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

 2) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน 

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกการท�างานและการให้บริการ โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่มจาก 

  การใช้ดุลยพินิจของหัวหน้างาน ซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสม 

  กับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่ส�าคัญ คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ  

  และไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานการเงินของบริษัท 

 3) การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

  ภายใต้การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม ความเสีย่งจากการปฏบิตังิานจะถกูควบคมุให้อยูใ่นมาตรฐาน ในขณะเดยีวกนัการประเมนิความเสีย่ง 

  ในเชิงคุณภาพนั้นจะถูกก�าหนดโดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 

 4) การบริหารความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง 

  การบริหารความเส่ียงจะมีการกระท�าอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเป็นการส�าคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลด 

  ความเสีย่งโดยค�านงึอตัราผลตอบแทน ผูบ้รหิารระดบัสงูและผู้จดัการของทกุหน่วยงานจะน�าหลกัการกระจายความเสีย่งเข้ามาใช้พจิารณา 

  อย่างเหมาะสม โดยจะมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงต่างๆ ในระดับภาพรวม



43

Annual Report 2020

Innovative Logistics Service and Solution Provider

 5) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีใน 

  ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยต้องค�านึงถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีผลต่อบริษัทในภาพรวมอีกด้วย 

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย 

 1. การก�าหนดกลยุทธ์ 

  บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหาร 

  ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

 2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท 

  ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนคณะกรรมการบรษิทั ในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และ

ท�าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งด�าเนนิไปอย่างเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล และสอดคล้อง

กับแนวทางที่ก�าหนด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 ท�าหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานปฏิบัติงาน และสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้ค�าปรึกษาแก่ทีมท�างานฯ และหรือผู้รับการตรวจ และมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กลับมายังทีมท�างาน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปปรับปรุงต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร และผู้อ�านวยการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการ ในแต่ละแผนก โดยมีผู้จัดการ 

ฝ่ายสนับสนุนองค์กร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้ 

 1. ก�าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง

 3. ทบทวนความเสี่ยง และติตตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ตรวจสอบภายใน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ  207,683,961 บาท 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษ�ท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3-20 ปี สินทรัพย์

สิทธิการใช้ สรุปได้ดังนี้

 5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 
ประเภทของสินทรัพย์

	 มูลค่าสุทธิ
	 	 หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	(บาท)

	 ประเภทของสินทรัพย์	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	(บาท)

	 ประเภทของสินทรัพย์	 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	(บาท)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

1. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ดิน 16,454,458

2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ อาคาร 1,211,357

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ อุปกรณ์ 1,656,862

4. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ยานพาหนะ 20,205,995

 รวม 39,528,672

1. ที่ดิน 24,220,000 

2. อาคารและสถานที่จอดรถบรรทุกและวางตู้สินค้า 20,316,747 

3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,797,462 

4. เครื่องใช้ส�านักงาน 506,168 

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5,928,253 

6. ยานพาหนะ 107,297,742 

7. ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์ 44,905,966 

8. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 1,711,623 

 รวม 207,683,961

1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า 243,181,487

2. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 6,631,942

 รวม 249,813,429
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 6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -
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 7. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 
ชื่อบริษัทในกลุ่ม	 ลักษณะธุรกิจ	 จัดตั้งขึ้นในประเทศ

	 สัดส่วน
	 	 	 	 การถือหุ้น	(ร้อยละ)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 บริษัทไวส์ ซัพพลายเชน  รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการขนส่งทุกชนิด ไทย 99.99

 โซลูชั่น จ�ากัด ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 (เดิมชื่อ “บริษัท 

 ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

 จ�ากัด”)   

 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน ไทย 40

 โลจิสติกส์ จ�ากัด (Cross- Border Transport Services)  

 WICE Logistics  รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการขนส่งทุกชนิด สิงคโปร์ 70

 (Singapore) Pte.Ltd ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

 WICE Logistics  รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการขนส่ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 80

 (Hong Kong) Limited ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 บริษัทย่อยฯ ของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited

 - Guangzhou WICE  รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการขนส่งทุกชนิด สาธารณรัฐประชาชนจีน 100

   Logistics Limited  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 - WICE Logistics    70

   (Shenzhen) Limited   

 บริษัทย่อยฯ ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

 - Euroasia Total  ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน มาเลเซีย 40

   Logistics (M) Sdn Bhd (Cross- Border Transport Services)  

 - Guangxi Euroasia    100

   Total Logistics   

 - Euroasia Total Logistics  สาธารณรัฐประชาชนจีน 100

   (China) Co., Ltd.   
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เหตุการณ์ส�าคัญในระหว่างปี 

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ�านวน 210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 

ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในราคา 5.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 123 ล้านบาท การซื้อหุ้นนี้ท�าให้บริษัทฯ ถือหุ้น

ในบริษัทย่อยทั้งจ�านวน

 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

      งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)

 ราคาซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย   122,827

 หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย    (67,678)

 ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  55,.149

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

 เม่ือวนัที ่23 มถินุายน 2563 ทีป่ระชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั มีมตอินมัุตเิพ่ิมทนุจ�านวน 30 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญจ�านวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หลังการเพิ่มทุนทุนจดทะเบียนใหม่คิดเป็นจ�านวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ�านวน 10 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ�านวน 12 ล้านบาท และผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจคุวบคุมของบริษัทย่อยได้

ลงทนุในหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 18 ล้านบาท ตามสดัส่วนการถอืหุน้ บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัท ี29 มถินุายน 2563

การลงทุนใน Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited เพื่อปรับโครงสร้างในการถือหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ 

“Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited” เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศจนี โดยมทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 5 ล้านหยวนจนี (23 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด ด�าเนินการโอนหุ้นของ Euroasia Total Logistics (China) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน

ประเทศจีน ได้แก่ Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited จ�านวน 5 ล้านหยวนจีน เพิ่อช�าระค่าซื้อเงินลงทุนดังกล่าวในวันที่ 16 

ธันวาคม 2563

การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ “บริษัท 

ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด” เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้บริการ บริหารจัดการโลจิสติส์ในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ 

รวบรวมและกระจายสินค้า วตัถุดบิ  และช้ินส่วนประกอบให้แก่ผูน้�าเข้าและผูส่้งออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทนุจดทะเบยีนจ�านวน 5 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้เรียกช�าระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนที่เพิ่ม ซึ่งบริษัท ยูโรเอเชีย 

โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด อยู่ในระหว่างการด�าเนินการจ่ายช�าระค่าหุ้น
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

 จากสรุปผลประกอบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯส�าหรับ ปี 2563 มีรายได้เท่ากับ 3,995.53 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 

1,774.65 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 79.91% เมื่อเปรียบเทียบจากรายได้ในปีก่อน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผล

ท�าให้มีก�าไรสุทธิปี 2563 เท่ากับ 201.08 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 139.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 224.48% ของก�าไรสุทธิในปีก่อน ทั้งนี้วิเคราะห์

สาเหตุการเติบโตดังกล่าว ได้จากปัจจัยหลักคือผลส�าเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์เชิงนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้โดยทีมผู้บริหารเป็นส�าคัญและจากปัจจัย

สนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทย่อยในเครือธุรกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นและมีประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 โดยรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากรายได้จากบรษิทัย่อย ได้แก่ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. WICE Logistics (Hong Kong) 

Limited และ Euroasia Total Logistics(M) Sdn Bhd ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการ

ปรับตัวของราคาค่าระวางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 จากงบการเงินรวม การด�าเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทการบริการ ดังนี้

รายได้จากการบริการ 2562

2562

2563

2563

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ต้นทุนจากการบริการ

650.34

513.11 521.20

659.16

301.19 275.41

470.17

842.38

1,848.48

Sea Freight

Sea Freight

Air Freight

Air Freight

Logistics

Logistics

Cross Border Services

Cross Border Services

655.62
813.05

2,130.12

353.77 339.74
478.74

979.49
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	 รายการ		 2562	 2563	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้จากการให้บริการ

1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 650.34 655.62 5.28 0.81

2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 813.05 2,130.12 1,317.07 161.99

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 353.77 339.74 (14.03) (-3.97)

4. บริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) 487.74 979.49 500.75 104.60

ตัด รายการระหว่างกัน  (75.02) (109.44) (34.42) 45.88

รวม  2,220.88 3,995.53 1,774.65 79.91

ต้นทุนจากการให้บริการ 

1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 513.11 521.20 8.09 1.58

2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 659.16 1,848.48 1,189.32 180.43

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 301.19 275.41 (25.78) -8.56

4. บริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) 470.17 842.38 372.21 79.16

ตัด รายการระหว่างกัน  (75.02) (109.44) (34.42) 45.88

รวม  1,868.61 3,378.03 1,509.42 80.78

ก�าไรขั้นต้น 

1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 137.23 134.42 (2.81) (2.05)

2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 153.89 281.64 127.75 83.01

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 52.58 64.33 11.75 22.35

4. บริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) 8.57 137.11 128.54 1,499.88

รวม  352.27 617.50 265.23 75.29

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น 

1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 21.10% 20.50% (0.60%)

2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 18.93% 13.22% (5.71%)

3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics) 14.86% 18.94% 4.07%

4. บริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services) 1.79% 14.00% 12.21%

รวม 15.86% 15.45% (0.41%)

ก�าไรขั้นต้น 2562

2563

หน่วย	:	ล้านบาท

137.23 134.42 153.89

281.64

52.58 64.33
8.57

137.11

352.27

617.50

Sea Freight Air Freight Logistics Cross Border Services Total
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ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน

 • รายได้จากการขนส่งทางทะเล (Sea Freight)

 ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 655.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท คิดเป็น 0.85% ของ รายได้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้เท่ากับ 

219.75 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 48.79% ของรายได้ส�าหรบังวดเดยีวกนัในปีก่อน สาเหตทุีร่ายได้จากการขนส่งสนิค้าทางทะเลทัง้ปี เตบิโตเพยีง 0.85% เนือ่งจาก

ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มลูกค้า Solar Panel มีปริมาณการขนส่งที่ลดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลูกค้าเริ่ม

กลับมาใช้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มียอดโตขึ้นถึง 48.79% ก�าไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ส�าหรับ

ปี 2563 เท่ากับ 134.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.09 ล้านบาท คิดเป็น 3.94% ของก�าไรขั้นต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 มีก�าไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้า

ทางทะเลเท่ากับ 34.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.93% ของก�าไรขั้นต้นส�าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เกิดจาก ภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท�าให้การ

ปรับตัวของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่สูงขึ้นท�าให้บริษัทสามารถบริหารให้เกิดรายได้และก�าไรที่เพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด

 • รายได้จากการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

 ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 2,127.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,314.12 ล้านบาท คิดเป็น 161.60% ของรายได้ส�าหรับปีก่อน และใน Q4/2563 มีราย

ได้เท่ากับ 766.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.27% ของรายได้ส�าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ท�าให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของ

ราคาค่าระวาง Air Freight เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริ่มปรับตัวลดลงแต่ก็ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ 

ท�าให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทเพิ่มขึ้น ก�าไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 281.64 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 118.04 ล้านบาท คิดเป็น 72.15% ของก�าไรขั้นต้นส�าหรับปีก่อน และใน Q4/2563 มีก�าไรขั้นต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศเท่ากับ 90.39 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.26% โดยก�าไรขั้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 • รายได้จากการบริการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Services)

 ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 979.49 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 500.38 ล้านบาท คิดเป็น 104.44%  ของรายได้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้

เท่ากับ 372.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.37% ของรายได้ส�าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย 

โทเทิลโลจิสติกส์ จ�ากัด โดยฐานลูกค้าที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2563 ลูกค้ามี Demand ในการขนส่งเพิ่มขึ้น ท�าให้ยอด

ขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจนท�าให้ การจัดการบริการเต็ม Capacity ท�าให้บริษัทต้องพิจารณาเพิ่ม Capacity เพื่อตอบสนอง Demand ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 

ประกอบกับการขนส่งทางเรือ มีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เช่นเดียวกันการขนส่งทางอากาศค่าระวางก็ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้ลูกค้าหลายรายเลือก

ทีจ่ะเปลีย่นมาใช้บรกิาร ขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) จงึมผีลท�าให้รายได้จากการขนส่งทางบกข้ามแดน เตบิโตถงึ 104.44% ก�าไรขัน้ต้นจากการขนส่ง

ทางบกข้ามแดน ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 137.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 130.34 ล้านบาท คิดเป็น 1,925.26% ของก�าไรขั้นต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 

มีก�าไรขั้นต้นจากการขนส่งทางบกข้ามแดน เท่ากับ 41.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 439.59% โดยก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเกิดจากการบริหารต้นทุน

เที่ยวขากลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทมีก�าไรโดยอัตราก�าไรขั้นในปี 2563 เท่ากับ 14% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อน 

 • รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics)

 ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 341.62 ล้านบาทลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็น 3.42% ของรายได้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้เท่ากับ 

88.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.45% ของรายได้ส�าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดก�าลังการผลิตลงท�าให้งานลดลง 

ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายได้จากการบริการโลจิสติกส์ ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เริ่มกลับมามี

การขนส่ง ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 64.33 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.76 ล้านบาท คิดเป็น 22.37% ของก�าไรขั้นต้น

ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ เท่ากับ 17.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.83%

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการในสถานการณ์การปรับตัวของค่าระวางทางอากาศอย่างก้าวกระโดดท�าให้สัดส่วนรายได้จากการบริการ

ทางอากาศมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 34.14 32.55 (1.59) (4.65)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 256.41 260.15 3.74 1.46

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 0.00 0.06 0.06 100.00

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6.73 9.80 3.07 45.68

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  20.77 48.42 27.65 133.15

 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ส�าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 32.55 ล้านบาท 

และ 34.14 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่ลดลง 1.59 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.65 สาเหตเุนือ่งมาจากปัจจยัด้านสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ตัง้แต่ต้นปี 

2563 มีการควบคมุพืน้ทีเ่พือ่ป้องกันการระบาดระหว่างพืน้ทีค่วบคมุต่างๆ การเดนิทางถกูจ�ากดั จงึมผีลท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของบรษิทัลดลงจากปีก่อน 

 สรุปการเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนรายได้จากการบริการได้ดังนี้

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯส�าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากับ 10.04 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 

10.00 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.04  ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.40 ในปีนี้ บริษัท 

ยังคงมีนโยบายในการลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่าจึงมีผลท�าให้ผล

ตอบแทนใกล้เคียงกับปีก่อน

10

34.13 32.56

2546.41 250.15

20.77

48.42

6.73 9.8

ปี 2562

ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562

ปี 2563

10.4

รายได้อื่น

2562

2563

หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบการเงินรวม	ปี	2562	 งบการเงินรวม	ปี	2563	 	 เปลี่ยนแปลง
	 	 	 	 เพิ่ม	(ลด)	 	 ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท 
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ส�าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 260.15 ล้าน

บาท และ 256.41 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 3.74 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.46 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของบริษัท 

Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ�ากัด ที่มีกิจกรรมการลงทุน

เพิ่มในปี 2563 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัท ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 9.80 ล้านบาท 

และ 6.73 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.68 เป็นผลมาจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์ มีกิจกรรมการกู้เงินจ�านวน 80 ล้าน

บาท เพื่อลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ�านวนทั้งสิ้น 210,000 หุ้น หรือร้อยละ 30 ท�าให้ในปีนี้มีดอกเบี้ย

จ่ายเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท ส�าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 48.42 ล้านบาท

และ 20.77 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 27.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133.15 ภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

สินทรัพย์

บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,045.50 ล้านบาท และ 

1,573.57 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่เพ่ิมขึน้เป็นจ�านวน 471.93 

ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 29.99 ซึง่จ�านวนเพิม่ขึน้มข้ีอสงัเกตุ 

ดังนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

263.33 ล้านบาท และ 149.33 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งปรับ

เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 114.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.34 

เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดด้านรับที่เกิดจากการด�าเนินงาน 

โดยได้จากการรับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่จ�านวน

เงินที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานในปี 2563

ก�าไรสุทธิของบริษัท ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 201.08 ล้านบาท และ 61.97 ล้านบาท 

ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 139.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

224.47 เกิดจากการผลด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทที่

ก�าหนดไว้ ประกอบกับผลประกอบการบริษัทย่อยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 ปี 2563

ก�าไรสุทธิ

61.97

201.08

 สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการในระดับที่ดีเยี่ยม โดยรายได้ปี 2563 เติบโตถึง 79.91% ประกอบกับ

ก�าไรสุทธิของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด เติบโตขึ้นจากปีก่อน 224.48% ซึ่งเป็น New High ของบริษัททั้งรายได้และก�าไรสุทธิ

สินทรัพย�

ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น 47%

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 13%สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สุทธิ 12%

ค่าความนิยม 
7%

สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ 2%

สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น 2%

สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน 7%

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 
สิทธิ 10%
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2. เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มียอดแสดง และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนเท่ากับ 152.69  ล้านบาท 

เนื่องจากในปีนี้มีการจัดประเภทรายการใหม่ โดยได้น�าไปบันทึกอยู่ในประเภทสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน โดยมียอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากับ 144.71 โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานั้นได้ปรับลดลงเป็นจ�านวน 7.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.23 เนื่องจากบริษัทได้มีการขายเงินลงทุนส่วน

หนึ่งเพื่อน�าไปลงทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย

3. ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 953.06 ล้านบาท และ 596.09 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ปรับเพิ่มขึ้น 356.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.89 สาเหตุเนื่องมาจากรายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลให้มีลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูก

หนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจัดเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถในช�าระหนี้ตามปกติ

4. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 39.53  ล้านบาท และ ไม่มียอดเกิดขึ้น ตาม

ล�าดับ แสดงถึงการปรับเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 39.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นผลจากบริษัทได้มีการบันทึกการเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ด�าเนินงานเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่า

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1,069.90 ล้านบาท และ 

686.97 ล้านบาท ตามล�าดับ  เพิ่มขึ้น 382.92 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 55.74  โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี้ 

1. เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 11.68 ล้านบาท และ 6.59 

ล้านบาท ตามล�าดบั ปรบัเพิม่ขึน้ 5.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 

77.09 สบืเนือ่งมาจากบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิโลจสิติกส์ จ�ากัด ได้มี

กจิกรรมการขยายงานค่อนข้างสงู ส่งผลให้มีปรมิาณการใช้เงนิหมนุเวยีน 

ในระบบเพิ่มขึ้น บริษัทจึงต้องด�าเนินการกู้เงินระยะสั้นจากธนาคาร

เพื่อชดเชยสมดุลเงินหมุนเวียนในระบบจากกิจกรรมดังกล่าว 

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 726.99 ล้านบาท และ 463.87 ล้านบาท 

ตามล�าดับ  ปรับเพิ่มขึ้น 263.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.72 เกิดจากรายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้น

ตามปัจจัยที่แปรผันตามกัน ท�าให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

3. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

32.25 ล้านบาท และ 14.35 ล้านบาท ตามล�าดับ  ปรับเพิ่มขึ้น 17.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 124.81 และ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 99.93 ล้านบาท และ 45.13 ล้าน

บาท ตามล�าดับ  ปรับเพิ่มขึ้น 54.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121.40 เกิดจากกิจกรรมการกู้เงินจากธนาคารเพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ�านวน 210,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.ของปีนี้

4. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 7.79 

ล้านบาท และ 4.09 ล้านบาท ตามล�าดับ  ปรับเพิ่มขึ้น 3.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.30 และ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิจากส่วน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 21.64 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาท ตามล�าดับ  

ปรับเพิ่มขึ้น 18.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 541.71 สาเหตุเนื่องมาจากการกู้เงินจากธนาคารเพื่อลงทุนซื้อรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท 

Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd และของบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�ากัด รวมทั้งสองส่วนเป็นผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการ

เงินเพิ่มขึ้นในงบการเงิน

เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น 68%

เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0%

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3%

ส�ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน 2%

เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย 5%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4%

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี 1%

เงินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปี 3%

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
– สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 9%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
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5. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 47.39 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท ตามล�าดับ  

ปรับเพิ่มขึ้น 28.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149.56 เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทย่อยทั้งหมดมีก�าไรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

ส่งผลให้มีภาษีนิติบุคคลที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในปีนี้

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เท่ากับ 975.60 ล้านบาท และ 886.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.00 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.04 สืบเนื่องมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่

เพิ่มขึ้น จึงท�าให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปีนี้

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.10 เท่า และ 0.77 เท่า หนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่งคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในงบการเงิน ซึ่งในปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีนโยบายลงทุนและใช้เงินทุนการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว

จึงเป็นผลให้มีความเสี่ยงทางด้านการเงินต�่า โดยวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เท่ากับ 1.66 เท่า และ 1.77 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 274.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นบวก จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การด�าเนนิงานทีด่ ีและมจี�านวนใกล้เคยีงกบัก�าไรสทุธติามเกณฑ์คงค้างของงบการเงนิ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิงานในปัจจบุนัทีม่กีระแสเงนิสดเข้ามาสงู

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ -137.52  ล้านบาท โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายออกเพื่อลงทุนใน

หุ้นสามัญในบริษัทย่อยจ�านวน 122.83 ล้านบาท และเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่การซื้อยานพาหนะประเภทหัวลากตู้คอนเทนเนอร์และ

หางพ่วง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ -12.93 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 

77 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อช�าระคืนเงินกู้เป็นจ�านวน 42 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการกู้ยืม 90 ล้านบาท

Cash	Flow	Statement

ส่วนของผู้ถือหุ้น

274.62

Cash Fiows from 
Operating Activities

Cash Fiows from 
Investing Activities

Cash Fiows from 
Financing Activities

-137.52

-12.93

ทุนที่ออกและ
ช�าระเต็มมูลค่า
แล้ว 29%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมบริษ�ทย่อย 9%

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ 31%

ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้
จัดสรร 21%

ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใต้ควบคุม
เดียวกัน 0%

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย-5%

ก�าไรสะสม - จัดสรร
เพื่อทุนส�ารองตาม
กฎหมาย 3%

องค์ประกอบอื่น
ของผู้ถือหุ้น -2%
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8.1 ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อบริษัท ภาษาไทย)  : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

    (ภาษาอังกฤษ) : WICE Logistics Public Company Limited

  ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WICE 

  ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

  ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

  เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000156

  ทุนจดทะเบียน : 325,949,750 บาท (สามร้อยยีส่บิห้าล้านเก้าแสนสีห่มืน่เก้าพนัเจด็ร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 

  ทุนเรียกช�าระแล้ว : 325,949,750 บาท (สามร้อยยีส่บิห้าล้านเก้าแสนสีห่มืน่เก้าพนัเจด็ร้อยห้าสบิบาทถ้วน)

       ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น

       (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) 

       หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่มี)

       โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

  Home Page  : www.wice.co.th 

  โทรศัพท์   : (66) 2681 6181 

  โทรสาร  : (66) 2681 6123

บุคคลอ้างอิง

  นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

       เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

       โทรศัพท์ (66) 2009 9000  โทรสาร  (66) 2009 9991 

        SET Contact Center : (66) 2009 9999

        เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd 

  ผู้สอบบัญชี :  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 

        บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด 

        เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 

      ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

      โทรศัพท์ (66) 2264 0777 โทรสาร (66) 2264 0789-90

8.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น

  ไม่มี

 8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 

 บริษัมมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 ทุนช�าระแล้ว  325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 ประกอบด้วย  หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)

     หุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี-

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

9.2 ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

มีดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

	 ล�าดับที่	 ผู้ถือหุ้น	 จ�านวนหุ้น	 สัดส่วน	(ร้อยละ)

 1 ดร. อารยา คงสุนทร  146,978,780 22.546

 2 นายชูเดช คงสุนทร 101,139,320 15.515

 3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.256

 4 นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,255,200 7.095

 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 25,558,600 3.921

 6 นายพัทธดน คงสุนทร 21,940,000 3.366

 7 นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร 15,301,000 2.347

 8 นายราม ตันติกุลสุนทร 12,817,380 1.966

 9 นายบดินทร์ เจนใจ 10,600,000 1.626

 10 MR.TAI WAI FUNG 10,062,660 1.544

  รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 457,510,220 70.182

  ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 194,389,280 29.818

  รวมทั้งสิ้น 651,899,500 100

ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มผู้ีถือหุน้ต่างด้าวรวมกนั 11 ราย ถอืหุน้รวมกนั 30,880,821 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 4.737 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 

บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด 

เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”
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9.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส�ารองตามกฎหมาย

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี

จ�านวน 83,136,150 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.09 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.57 ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คณะกรรมการของบรษิทัย่อยะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของ

แต่ละบรษิทัพจิารณาอนมุตัใินแต่ละปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทนุตามความจ�าเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทนุ

ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักส�ารองเงินตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว

 
ปี
	 เงินปันผล	ระหว่างกาล	 เงินปันผลประจ�าปี	 รวม	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ*

	 	 (บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)	 (ร้อยละ)

 2560 ไม่มี 0.12 0.12 76.00

 2561 ไม่มี 0.13 0.13 77.22

 2562 ไม่มี 0.09 0.09 70.57

หมายเหตุ :  *ก�าไรสุทธิ หมายถึง ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 **คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
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 10. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมลูส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

 โครงสร้างองค์กร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร	

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า

ตอบแทน	

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกบัญชี	

ผู้ช่วย	ผู้จัดการท่ัวไป

ที่ปรึกษาการตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล LSP	Operations Freight	Operations

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายธุรการ

แผนกการเงิน

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการและ
สนับสนุนองค์กร

เลขานุการฝ่ายบริหาร	
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์กร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น โลจิสติกส์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ด้านกลยุทธ์ กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งตามหนังสือ

รับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 3 ท่าน 

และสุภาพบุรุษ จ�านวน 5 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ความรู้ ความช�านาญ ประสบการณ์และคุณสมบัต ิ

ที่ส�าคัญอื่น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ (บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัจ�ากดั) รวมไม่เกิน 5 บริษทั 

และตามข้อบงัคบับรษิทัฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มวีาระด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี 

โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีกรรมการอิสระต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามามกฎหมายก�าหนด

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

 • กรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์,  

  นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และนายกมล รุ่งเรืองยศ 

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร, นายชูเดช 

  คงสุนทร, นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Northwestern University, USA 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม/สัมมนา

• หลักสูตรการบริหารความมั่นคงส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 - สมาคมวิทยาลัย 

 ป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• National Director Conference (NDC 1/2019) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• สัมมนางาน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หัวข้อ “Digital Transformation - A Must for all  

 Companies” - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่40/2017 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2014 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่41/2011 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่141/2011 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ประธานกรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี 

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสงิคโปร์

ปี 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปี 2555 - ปี 2563  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2552 - ปี 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2549 - ปี 2555 รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่มี

นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท	

กรรมการอิสระ

อายุ	57	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

21	เมษายน	2560	(ต่อวาระ	ครั้งที่	1)

26	เมษายน	2562	(ต่อวาระ	ครั้งที่	2)
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คุณวุฒิการศึกษา 

• ปรญิญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business School,  

 Cardiff University, Wales, United Kingdom 

• ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M International Business Law),  

 Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France

• ปรญิญาตร ีLicence en Droit International (L.L.B International Law), Universite de Paris I, Pantheon  

 - Sorbonne, France 

การอบรม/สัมมนา 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที ่18/2020 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่44/2004 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่103/2007 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

 กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซท์ จ�ากัด 

 กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ : 1 แห่ง

คณะบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ)

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปี 2557 - ปี 2561  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2544 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซท์ จ�ากัด

    กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่มี

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการอิสระ			

อายุ	54	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

26	เมษายน	2561	(ต่อวาระครั้งที่	1)

29	เมษายน	2563	(ต่อวาระครั้งที่	2)
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คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม/สัมมนา 

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) รุ่นที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่111/2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง สาขาโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน)

    กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2545 - ปี 2555 รองประธาน ฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ยูแทคไทย จ�ากัด  

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง : 15,000 หุ้น 

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่มี

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

กรรมการตรวจสอบ	

กรรมการอิสระ				

อายุ	71	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

21	เมษายน	2560	(ต่อวาระ	ครั้งที่	1)

29	เมษายน	2563	(ต่อวาระ	ครั้งที่	2)	
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คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• ปริญญาตรี Computer Science and Economics Finance; Cornell College, Iowa

การอบรม/สัมมนา 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่171/2020 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2553 - ปี 2563 Vice President ,APL Logistics South East Asia Region

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไม่มี

นายกมล รุ่งเรืองยศ  
กรรมการตรวจสอบ	

กรรมการอิสระ				

อายุ	59	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

11	สิงหาคม	2563
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• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การอบรม/สัมมนา 

• ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• สัมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เสวนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก

• Family Business Event (M-FBE 3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

 กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

 กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

 กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : 2 แห่ง

เลขาธิการสมาคม สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

กรรมการ ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

ปี 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

อายุ	56	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

26	เมษายน	2561	(ต่อวาระ)
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• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชนาวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 

การอบรม/สัมมนา

• ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 24 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ SEC/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

 กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

 กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

 กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จ�ากัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง 

ปี 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปี 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

นายชูเดช คงสุนทร
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	

อายุ	57	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

21	เมษายน	2559	(ต่อวาระ	ครั้งที่	1)	

26	เมษายน	2562	(ต่อวาระ	ครั้งที่	2)
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• ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การอบรม/สัมมนา

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• การบริหารความเสี่ยง ขั้น Advance - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• เสวนางานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก

• HCM Forum ““People strategy is business strategy” - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• สัมมนา Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก กรุงเทพธุรกิจ

• Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที ่10/2017 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 บริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่SEC/2014 - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 

       

ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

    กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายสนับสนุนองค์กร	

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	55	ปี	

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

31	กรกฎาคม	2557

21	เมษายน	2559	(ต่อวาระ	ครั้งที่	1)	

26	เมษายน	2561	(ต่อวาระ	ครั้งที่	2)
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คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม/สัมมนา 

• หลักสูตร วิเคราห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

• หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่148/2018 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• Company Secretary Program รุ่นที่ 65/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการ

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ  : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

    ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 
กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ	45	ปี	

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	

22	กุมภาพันธ์	2561
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

การอบรม/สัมมนา 

• Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 52/2020 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

• Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุ่นที่ 3/2019 - สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่84/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Company Reporting Program (CRP) รุน่ที ่19/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนไทย

• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries 1/2016) สมาคมบริษัท 

 จดทะเบียนไทย 

• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2016) สมาคมบริษัท 

 จดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3 ) 

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate 

 Sustainability รุ่นที่ 6) 

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างาน 

ปี 2558 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวปรมาภรณ์ จ�านงสุข 
เลขานุการบริษัท	

อายุ	31	ปี
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10.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 

ท่าน(1) ดังนี้ 

 

   รายชื่อ  ต�าแหน่ง

 1 นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ

    ประธานคณะกรรมการ

 2 ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  กรรมการอิสระ 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    กรรมการตรวจสอบ 

 4 นายกมล รุ่มเรืองยศ(2)  กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

 5 ดร.อารยา คงสุนทร   กรรมการบริหาร

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6 นายชูเดช คงสุนทร   กรรมการบริหาร 

 7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการบริหาร 

    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการบริหาร

    กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

หมายเหตุ (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 13 พฤษภาคม 2563 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 มีดังนี้ 

 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

 1 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  26 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท คือ ดร. อารยา 

คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

9.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส�ารองตามกฎหมาย

ส�าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี

จ�านวน 83,136,150 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.09 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.57 ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
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ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 

 1. เป็นผู้น�าและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าการท�างานของ 

  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการ 

 2. ก�าหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของคณะกรรมการควร 

  มุ่งเน้นกลยุทธ์ การด�าเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว 

  ได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ ประธานกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้กรรมการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบและระมดัระวงั  

  เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

 3. สือ่สารมตคิณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามทีเ่หน็สมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าทีด่แูลให้ม่ันใจว่าการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  

  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ 

 4. ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการได้รับข้อมลูทีเ่พยีงพอ ถกูต้อง เกีย่วข้อง และทนักาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบริษทั  

  และบริษัทย่อย การตดัสินใจของคณะกรรมการควรอยูบ่นพืน้ฐานของดลุยพนิจิและข้อมลูทีเ่พยีงพอและสนบัสนนุให้ความเห็นต่างได้รับ 

  การอภิปรายและหารือกัน 

 5. ดูแลให้มัน่ใจว่ามสัีมพนัธภาพในการท�างานทีด่รีะหว่างกรรมการ ทัง้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและทีไ่ม่เป็นกรรมการบรหิารและมกีารจดัสรร 

  เวลาในการพิจารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์ 

 6. ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงส�าคัญที่องค์กรรับได้ในการด�าเนินกลยุทธ์รวมถึงทบทวน 

  ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

 7. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นจากผู้บริหารระดับสูง และให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการ 

  พัฒนากลยุทธ์ 

 8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 9. ดูแลให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานและประสิทธิผลของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี 

 10. ดูแลให้มั่นใจว่าผุ้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด�าเนินการตามค�าแนะน�าหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 

  ชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 1. อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และควบคุมดูแลการก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการ 

 2. อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท 

 3. อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมาณ และนโยบายของบริษัท

 4. อนมุตักิารควบรวมและเข้าซือ้กจิการ การลงทนุ การเลกิกจิการ และธรุกรรมเกีย่วกบัการจ่ายโอนทรพัย์สนิทีม่คีวามเสีย่งและมผีลกระทบสงู 

  ต่อบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 5. ดูแลให้มั่นใจและติดตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

 6. อนุมตักิรอบการก�ากบัดแูลความเสีย่งทีด่ ี และดแูลให้มีการปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กรทีค่�านงึถงึความเสีย่งตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทน 

  ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง

 7. จดัให้มรีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และตดิตามดแูลสภาพคล่องงทางการเงนิและความสามารถ 

  ในการช�าระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

 8. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตราการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 9. คณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงร่วมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรม 

  องค์กรที่ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต
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 10. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือ 

  บริษัทย่อย

 11. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือ 

  กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 12. สนับสนุนให้บริษัท มีการด�าเนินงนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 13. พจิารณาเลอืกและแต่งตัง้ผูม้คีวามเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งประธาน และกรรมการ จากผู้ทไีด้รบัการเสนอชือ่โดยคณะกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

 14. ดแูลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าปีของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะและกรรมการเป็นราบคุคล ทัง้วธิปีระเมนิตนเองและวธิปีระเมนิ 

  แบบไขว้ หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (หากจ�าเป็น) 

 15. พิจารณาเลือก แต่งตั้ง และประเมินผู้มีความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนแผนสืบทอดต�าแหน่งจาก 

  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 16. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทที่ค�านึงถึงการด�าเนิน 

  ธุรกิจอย่างยั่งยืน และท�าให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง 

  คุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น 

 17. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 18. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานอันส�าคัญของบริษัทให้เป็น 

  ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

  ตามมติของคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม  

  และหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้ การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

  • การเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทั ตามทีก่ฎหมายและคณะกรรมการก�ากับ  

   ตลาดทุนประกาศก�าหนด 

  • การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  • การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

  • การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  • การเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียน

  • การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 

  • การเลิกบริษัท / การควบเข้ากับบริษัทอื่น 

  • การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�าปี

  • กิจการอื่นใดที่กฎหมาย / ข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการชดุอืน่ๆ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ด�าเนนิการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบอ�านาจ

ดังกล่าว หรือการมอบอ�านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้

ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ 

บริษัทย่อยของบริษัท 
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10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

 

	 	รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1 รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ 

 3 นายกมล รุ่งเรืองยศ(2) กรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์  ผู้ตรวจสอบภายใน ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

    

หมายเหตุ : (1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 (2) นายกมล รุ่งเรืองยศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการต�าแหน่งด้วย เหตุการพ้นสภาพการเป็น

กรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

อีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ขอบเขตการด�าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และส่งเสรมิให้มกีารพฒันา 

  ระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

  กฎหมาย ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 3. สอบทานให้บริษัทมกีระบวนการบริหารความเสีย่ง กระบวนการท�างาน การควบคมุ การก�ากบัดแูลด้านการปฏบิตังิานและด้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศและการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

 4. สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการในการต่อต้านคอร์รปัชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ากบัดแูลต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล ได้แก่  

  แนวร่วปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการ 

  ป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน   

  การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท�าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 

  ต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว 

 5. สอบทานให้บริษัทมกีระบวนการควบคมุและตดิตามการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ระเบยีบ ข้อบังคบั  

  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ 

  มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการตรวจสอบและ 

  ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับ 

  การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
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 8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ 

  ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการ 

  ท�างานของผู้สอบบัญชี 

 10. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว่ในรยงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

  กรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 11. สอบทานและให้ความเหน็ในการปฏบิตังิานของส�านกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีและจดัให้มกีารประชมุร่วมกบั 

  ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ 

  ตรวจสอบภายใน 

 13. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาจากการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละรายงานต่างๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา  

  และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงาน

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่

และความรบัผดิชอบตามค�าส่ังของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได่รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของบริษัทกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 

มาตรา308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ

ตรวจสอบเบื้องต้น ให้ส�านักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการรอืการกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญั

ต่อฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืฝ่ายจดัการไม่ด�าเนนิการให้มีการแก้ไขปรบัปรงุภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ในปี 2563 มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ และประชมุร่มกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทั เป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ เพือ่ปฏบิตัิ

หน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบรัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดท�ารายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี
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10.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย

กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 

 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2 ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 นางสาวปรมาภรณ์ จ�านงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระ

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระกรด�ารงต�าแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านสรรหา 

 1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ 

 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

  • กรรมการ 

  • กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

  • ผู้บริหารสูงสุด

 3. พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบริษทั 

 4. เสนอแนะวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดยพจิารณา 

  ทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ตดิตามและสรปุผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ เพือ่น�าไปปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบัตงิาน 

  และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท 

 5. ก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และก�าหนดกระบวนการ 

  สรรหากรรมการบรษิทัเพือ่แทนกรรมการบรษัิททีค่รบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบรษิทัทีมี่คณุสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ  

  ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

 6. พจิารณาสรรหาบคุคลผู้มคีณุสมบตัเิหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระหรอืกรณอีืน่ๆ โดยค�านงึถงึ 

  ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 7. จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. พจิารณาทบทวน และก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืน่ให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  

  ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจ�าปี 

 2. ดแูลให้กรรมการได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ โดยกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

  เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น 
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 3. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบักฎบตัร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 4. เปิดเผยนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรปูแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทัง้จดัท�า และเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ 

  สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึง่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ การด�าเนนิงานและความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  ไว้ในรายงานประจ�าปี 

 5. รายงานการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ�านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

 ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร 

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 

และผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง

 1 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ร  

 2 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 3 นางสาวสมใจ ปุราชะโก(1) กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  นางสาวปรมาภรณ์ จ�านงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

หมายเหตุ : (1) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้บริหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน และผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือ

สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 1. ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอ 

  แนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทาง 

  กลยุทธ์การด�าเนิน แผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 2. ดูแลให้ผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึคณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กรปฏิบตัติามนโยบายและกลยทุธ์บรหิารความเสีย่งรวมถงึระดบัความเสีย่ง 

  ที่ยอมรับได้ 

 3. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเสีย่งในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เครือ่งมอืต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมปีระสทิธภิาพ รวมถึงส่งเสริม 

  การพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 4. ก�ากับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหาร 

  จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดอคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 
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 5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจตะม ี

  ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

 ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับ

ผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบรัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส 

และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี

 

10.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละ

ท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยเอกสารมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 

แล้วแต่กรณี โดยก�าหนดให้จัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุม 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร ให้ทราบถึง

ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการในแต่ละรอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 14 วัน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการประชุมในวาระพิเศษ 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ

ตามนโนบายก�ากับดูแลกิจการ และก่อนการประชุมทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 

มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องมีกรรมการเข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย เลขานกุารบรษิทัหรอืเลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยมหีน้าทีจ่ดัท�ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุ

ทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563
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	 รายชื่อกรรมการ	 จ�าวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	 ประชุมผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการ	 ปี	2563
	 	 ตรวจสอบ	 และพิจารณา	 บริหารความเสี่ยง
	 	 	 ค่าตอบแทน	 องค์กร	(2)

 จ�านวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 7  4 2 4 1

             (ร้อยละ) (100) (100) (100) (100) (100)

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  7 - - - 1

    (100%)    (100%)

 2. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 7 4 - - 1

    (100%) (100%)   (100%)

 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 7 4 2 - 1

    (100%) (100%) (100%)  (100%) 

 4. นายกมล รุ่งเรืองยศ (1) 3 (จาก 3 ครั้ง) (จาก 1 ครั้ง) - -  

    (100%) (100%)

 5. ดร. อารยา คงสุนทร 7 - 2 - 1

    (100%)  (100%)  (100%)

 6. นายชูเดช คงสุนทร 7 - - - 1

    (100%)    (100%)

 7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 7 - 2 4 1

    (100%)  (100%) (100%) (100%)

 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 7 - - 4 1

    (100%)   (100%) (100%)

หมายเหตุ (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

  (2) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 และเข้าร่วมการประชุม 

  จ�านวน 1 ครั้ง จาก 1ครั้ง คิดเป็น 100%

	 รายชื่อกรรมการ	 จ�าวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	 ประชุมผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการ	 ปี	2563
	 	 ตรวจสอบ	 และพิจารณา	 บริหารความเสี่ยง
	 	 	 ค่าตอบแทน	 องค์กร	(2)

 จ�านวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 7 4 2 4 1

              (ร้อยละ) (100) (100) (100) (100) (100) 

 1. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 2 (จาก 2 ครั้ง) 2 (จาก 2 ครั้ง) - - 1

    (100%) (100%)   (100%)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปี 2563

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 มีดังนี้
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คณะผู้บริหาร

ดร. อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชีการเงิน

 นางสาวสาวดี อัศวมานะ
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
(Marketing Advisor)

นางสาวสมใจ ปุราชะโก

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาลูกค้า

 นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ
ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป
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10.6 ผู้บริหาร  

  เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการก�ากับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับ

จากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่

ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการทั่วไป ที่ปรึกษา ภายใต้การก�ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอ�านาจและ

หน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ 

โดยการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัทแนวทางการด�าเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจ�าปี ด�าเนินการตามนโยบายด้านบุคคล 

แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามเกณฑ์นิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

  รายชื่อ	 ต�าแหน่งในบริษัท	

 1.  ดร. อารยา คงสุนทร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 2.  นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 3.  นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร 

 4.  นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน 

 5.  นางสาวสาวดี อัศวมานะ ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Advisor)

 6.  นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาลูกค้า 

 7.  นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ   ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดับสูง

 1. พจิารณาและจดัท�ากลยทุธ์ธรุกจิ เป้าหมายทางการเงนิ แผนธรุกจิ และงบประมาณประจ�าปี ทีส่มดลุและสอดคล้องกนั ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง  

  และระยะยาว เพื่อมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

 2. ทบทวนและท�าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ก�าหนด ธุรกิจและผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

  บรรลุดัชนีชี้วัดในภาพรวม เป็นไปตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 3. หารือและตดัสินใจเก่ียวกับทิศทางและนโยบายธรุกจิของบรษิทั การขยายและเพิม่ความหลากหลายของธรุกจิ การประสานความร่วมมือ 

  ระหว่างสายงาน ประเดน็ด้านประสิทธภิาพและการควบคมุระหว่างหน่วยงานส�าคญัรวมถงึนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล และการใช้จ่าย 

  ด้านการลงทุน 

 4. เป็นที่รับฟังและหารือเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและความเห็นต่างของการท�างานหรือการบริหารงานระหว่าหัวหน้าหน่วยงานและ

ควบคุมต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสายบังคับบัญชาปกติ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 1. ก�าหนดกลยทุธ์ ตามวสัิยทัศน์และพนัธกิจทีอ่นมัุตโิดยคณะกรรมการ โดยท�างานร่วมกนักบัคณะกรรมการในการระบกุลยทุธ์ และแผนธรุกจิ  

  รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

 2. ก�ากับควบคุมการด�าเนินงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาว 
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 3. รบัผดิชอบต่อผลการด�าเนนิงานของธรุกจิ ตลอดจนความสอดคล้องกบัแผนงาน กลยทุธ์และนโยบายขององค์กร และรายงานความคบืหน้า 

  ต่อคณะกรรมการ 

 4. เป็นผู้น�า สั่งการ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูง 

 5. ดูแลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงสร้างการก�ากับดูแลและการจัดการ การด�าเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม  

  และท�าให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท 

 6. ท�าให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมองค์กร 

 7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็นส�าหรับบรรลุตามแผน และมีการเตรียมแผนการสืบทอด 

  ต�าแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามก�าหนดการที่วางไว้ล่วงหน้า 

 8. ดูแลให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 9. พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกรอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ 

 10. ดูแลให้มั่นใจว่าการจัดเตียมรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้น�าเสนอฐานะทางการเงิน 

  และผลการด�าเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นต่อนักลงทุนในการประเมินเสถียรภาพทางการเงิน 

  และธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงของบริษัทอย่างทันท่วงที 

 11. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกาล เป็นไปตามข้อก�าหนดและนโยบาย 

  ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

 12. ดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการเพียงพอ ถูกต้อง ทันกาล และแจ้งประธานคณะกรรมการโดยทันทีในเรื่องที่ส�าคัญหรือ 

  ควรทราบ 

 13. ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อสารต่อสาธารณชน 

10.7 เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จ�านงสุข เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบ

ด�าเนินการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปี หนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ด�าเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด�าเนินการอื่นๆ 

ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ปรากฎตามหน้าที่ XX )

10.8  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  10.8.1 นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ซึง่ผ่านการพจิารณาและน�าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจ�านวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถและมีความส�าคัญต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ�าเป็น ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาตาม

หลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท�างาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์

ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท�าให้บริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม

และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว 

  ส�าหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร (เรียกโดยรวมว่า “ ผู้บริหาร ”) จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกัน ผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทางที่ดี ตลอดจน

มาตรฐานของบริษัท อีกทั้งยังต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จระยะสั้นและระยะยาวของ

บริษัท รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับ

การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
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  การก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามล�าดับขั้นอ�านาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส 

เช่น ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม 

 10.8.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปเบี้ย

ประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และโบนัสกรรมการรส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2562 โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง 

 คณะกรรมการตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้ถือหุน้จะก�าหนดจ�านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ�านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้น้ี ไม่รวมถึงสทิธิ

ที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย

ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

 10.8.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

  

	 ประเภทค่าตอบแทน	 อัตราค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม 

    • ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง 

    • กรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

    • กรรมการตรวจสอบ 

    • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

    • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

    • ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

    • กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี 

 10.8.2.2 โบนัสพิเศษส�าหรับกรรมการบริษัท (จากผลการด�าเนินงานปี 2562) 

    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษแก่ 

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิปีของงบการเงินรวมปีนั้นๆ โดยในปี 2563 มีการจัดสรร

โบนัสพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน 600,000 บาท
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  จ�านวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563 

            (หน่วย : บาท)

	 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	
	 รายชื่อกรรมการ		 คณะกรรมการ	 คณะกรรม	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 การประชุมสามัญ	 รวม
	 	 	 การตรวจสอบ	 สรรหาและ	 บริหารความเสี่ยง	 ผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 พิจารณาค่า	 องค์กร	(2)	 ประจ�าปี	63
	 	 	 	 ตอบแทน	 	

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร 280,000 - - - 40,000 320,000

2. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  140,000 100,000 - - 20,000 260,000

3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 140,000 80,000 50,000 - 20,000 290,000

4. นายกมล รุ่งเรืองยศ (1) 60,000 20,000 - - 20,000 100,000

5. ดร. อารยา คงสุนทร  140,000 - 40,000 - 20,000 200,000

6. นายชูเดช คงสุนทร 140,000 - - - 20,000 160,000

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 140,000 - 40,000 100,000 20,000 300,000

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 140,000 - - 80,000 20,000 240,000

  รวม 1,180,000 200,000 130,000 180,000 180,000 1,870,000

หมายเหตุ (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563

 (2) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับ 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จ�านวน 20,000 บาท

	 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	
	 รายชื่อกรรมการ		 คณะกรรมการ	 คณะกรรม	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 การประชุมสามัญ	 รวม
	 	 	 การตรวจสอบ	 สรรหาและ	 บริหารความเสี่ยง	 ผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 พิจารณาค่า	 องค์กร	(2)	 ประจ�าปี	63
	 	 	 	 ตอบแทน	 	

1. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 40,000 40,000 - - 20,000 100,000

  รวม 40,000 40,000 - - 20,000 100,000     

  กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563

 ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จ�านวน 8 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,870,000 บาท กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 1 เป็นเงินจ�านวน 100,000 

บาท และผู้บริหารในฐานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 1 ราย เป็นเงินจ�านวน 20,000 บาท  โดยอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษตาม

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงมียอดรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน 2,609,736 บาท 
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัท เป็นไปเพื่อดูธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบาย

ธุรกิจของบริษัท

  รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 ค่าตอบแทนทั้งปี

WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  ประธานกรรมการ 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

 10.8.2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

    บริษัทฯ ก�าหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ สร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยก�าหนดตัว

ชี้วัดเป็นผลลัพธ์ด้านการเงิน ยอดขาย และก�าไรสุทธิ รวมถึงก�าหนดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อย่างเหมาะสม พัฒนาฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ขยาย

การลงทุนสร้างเครือข่ายเพื่อให้บริการครอบคลุมและสอดคล้องความต้องการลูกค้า โดยก�าหนดตัวชี้วัดเป็นอัตราการรักษาและสร้างความผูกพันธ์ของ

ลูกค้าที่ใช้บริการอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดตัวชี้วัดเป็น

ความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจความส�าเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวส�าหรับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทน

ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งภายใน 5 ปี 

    

    ทัง้นี ้บรษิทัฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงทีแ่ละค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผู้บรหิารระดบัสงู ดังตารางด้านล่าง

   2563
	 ค่าตอบแทน	 	 ผู้บริหารระดับสูง
	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการฯ	(3	คน)	 	 ผู้บริหารระดับสูง(1)	(6	คน	ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

เงินเดือน (บาท) 13,560,000 14,206,200 

โบนัส (บาท) 1,010,000 1,388,968 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (บาท) 606,000 531960 

จ�านวนรวม (บาท) 15,176,000 26,127,128 

         

หมายเหตุ (1) ผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วย กรรมการผุ้จัดการ ผู้อ�านวยการฯ ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการ และ ที่ปรึกษา

10.8.2.4 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 

   นอกจากการค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุมแล้ว ยังมีค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน ดังนี้ 

   1. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
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10.9 บุคลากร 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 396 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงานประจ�า 273 

คน และพนักงานสัญญาจ้าง 26 บาท ดังรายระเอียดต่อไปนี้ 

 บริษัท	ไวส์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	 228	คน	

 1. Sales & Marketing  35 คน

 2. Sea Freight Operations 22 คน

 3. Air Freight Operations 31คน

 4. Billing Operations 26 คน

 5. LSP Operations 73 คน

 7. การเงิน&บัญชี  19 คน

 8. หน่วยงานสนับสนุน  22 คน

 บริษัทย่อย  168 คน

 WICE LOGISTICS (SINGAPORE) PTE., LTD. 40 คน

 WICE LOGISTICS (HONG KONG). LTD. 57 คน

 บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จ�ากัด 58 คน

 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด  13 คน

ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2563 

	 รายการ	 จ�านวนเงิน	(บาท)

 เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ  107,123,057.57

 เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,969,732

 ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงินสะสม) 24,118
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11.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมา

ตลอดระยะเวลาที่ได้ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิ

บาลที่ดีและตระหนักถึง ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากนี้การก�ากับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 ในการด�าเนินธุรกิจอันจะน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทคณะกรรมการ จึงได้

ก�าหนดนโยบายกลไกการบริหาร การด�าเนินงาน และระบบการก�ากับดูแลบนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ครอบคลมุถงึองค์ประกอบ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในโครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ แนวปฏบิตัิ 

เพือ่ให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ ทัง้ในระดบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน 

ผ่าน 5 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และความซือ่สตัย์และจรรยาบรรณ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบสงูสดุ 

มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ ในเครือมีการบริหารจัดการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถน�าไปปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม บริษัทให้พนกังานทุกคนท�าแบบทดสอบเกีย่วกบักฏเกณฑ์และการปฏบิตังิาน ผ่านระบบอนิทราเนต็ของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี 

และน�าผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่

ของตนในการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

 ส�าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมนิจากโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies – CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท และ

บริษัทยังได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริม  

ผูล้งทนุไทย ร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบยีนและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จากจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการประเมินทั้งหมด 712 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะ

เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อช้ีแจ้งนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการของการด�าเนนการบนพื้นฐานของ

ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ โดยค�าถึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย 

หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ

ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอ

เพื่อการตัดสินใจ

 11. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
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 บรษิทัปฏิบตัต่ิอผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืรายย่อย บคุคลธรรมดาหรอืสถาบนั สญัชาตไิทยหรอืต่างชาติ 

ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้ 

  1. ผู้ถือหุน้รายย่อยจะได้รบัการคุม้ครองจากการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  2. ก�าหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด 

  3. คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงต้องเปิดเผยธรุกรรมทีต่นมผีลประโยชน์เกีย่วข้องหรอืมผีลกระทบโดยตรงกับบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  

   ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ท้ังผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา นติบิคุคล และนกัลงทนุสถาบนั) เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ให้

ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 

พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส�าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข. (ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ซึง่เป็นแบบก�าหนดรายการชดัเจน) และแบบ 

ค. (ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คสัเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่

เข้าร่วมประชมุแทน นอกจากนี ้บรษิทัได้ตดิต่อนกัลงทนุสถาบนัทีเ่ป็นกองทนุหรอืคสัโตเดยีน เพือ่ส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุ และอ�านวยความสะดวกในการช่วย

ตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย 

 ในการจดัประชมุผู้ถือหุน้ นอกจากการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีซึง่ต้องจดัภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบบญัชแีล้ว คณะกรรมการ

อาจเรยีกประชมุวสิามญัในวนั เวลา และสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก�าหนด ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยทีต้่องการร้องขอต่อคณะกรรมการ

ให้มีการเรยีกประชมุวิสามญั ภายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ที่ก�าหนดไว้ 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อ�านวยความสะดวกกในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  

  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้ รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนักไ็ด้ เสนอเรือ่งทีเ่หน็ว่าส�าคญัและควรบรรจเุป็นระเบยีบ วาระในการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ และ/หรอื

เสนอชื่บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู้ถือหุ้น

สามารถน�าส่งข้อเสนอมายงับริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ตามรปูแบบและวธิกีารทีบ่รษิทัก�าหนดในส่วนของวาระการประชมุนัน้ คณะกรรมการ

จะพจิารณาความเหมาะสมในการบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุในหนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุน้ ส�าหรบัข้อเสนอเกีย่วกบับคุคลเพ่ือเข้ารบัการพจิารณา

เลอืกต้ังเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอผู้ถอืหุน้ในการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ต่อไป ส�าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทัจะแจ้งให้ผูถื้อหุน้

ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

  ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 นัน้ บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธเิสนอเพิม่ระเบยีบ วาระการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 

30 ธนัวาคม 2562 โดยบรษิทัฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวบนเวบ็ไซต์บรษิทัให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธแิละวธิกีารเสนอเพิม่วาระ รวมทัง้ก�าหนดระยะเวลาสิน้สดุ

การเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาคดัเลอืกและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการ

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเวบ็ไซต์บรษิทัฯ เพือ่ให้ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า เมือ่ส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเพิม่ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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  การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม 

  บริษัทฯ จัดท�าเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม 

โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูถ้อืหุน้ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ ในขณะทีบ่รษิทัจะด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการ

ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฎบนเว็บไซต์  

และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลเดียวกันประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าประชุม (3) ประวัติกรรมการอิสระ 

ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้อบงัคบับรษิทั ในหมวดเรือ่งการประชมุผูถ้อืหุน้ กรรมการ (ว่าด้วยเรือ่งจ�านวน การเลอืกตัง้ 

และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจ�าปปี (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ (8) แผนที่สถานที่ประชุม นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย ทั้งนี้ 

รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในวาระการประชุมดังกล่าว 

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่าน

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 8 เมษายน 2563 

ตามล�าดับ ในขณะที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็น

ระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  การเข้าร่วมประชุม 

  บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร

หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุเพ่ือรกัษาสทิธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถ

ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน

การลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ 

ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้ยงัสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในวาระทีย่งัมิได้ลงคะแนนได้อกีด้วย ส�าหรบัผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถ

มาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมคีวามประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ รวมถงึผูบ้รหิารหรอืกรรมการของบรษิทัเข้าประชมุแทนนัน้ บรษัิทฯ ได้เสนอชือ่

กรรมการอิสระมากกว่า 1 ราย พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง

การลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งน�าส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อม

กบัหนังสอืเชญิประชมุ นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะประเภทอืน่ๆ และหนงัสอืลงทะเบยีนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  ส�าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บรษิทัฯ ได้เสนอชือ่กรรมการอสิระพร้อมประวตั ิให้ผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะ จ�านวน 

3 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 

  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

  ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัท และวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจง

ในวนัประชมุผ่านทางโทรสารและจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ถงึหน่วยงานเลขานกุารบรษิทัเป็นการล่วงหน้า ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานทีป่ระชมุจะจดัสรร

เวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และสอบถามต่อทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ 

บริษัทฯ จะด�าเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

ชี้แจงข้อซักถามโดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง 
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  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน 8 ท่าน คิดเป้นร้อยละ 100.00 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี 

 

  การด�าเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาระเบยีบวาระตามล�าดบัทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ เว้นแต่ทีป่ระชมุจะมมีตใิห้เปลีย่นล�าดบัระเบียบวาระ 

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุน้

ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุกไ็ด้ โดยก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะมกีารแจ้ง

จ�านวน และสดัส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุ

มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น�าบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคคลภายนอกท�าหน้าทีด่แูลให้การประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ เม่ือเสรจ็สิน้การตรวจนบัคะแนน 

จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบผุลการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีล่งมต ิเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 

  ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ โดยเรยีงตามระเบียบวาระ

การประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม และไม่มีการเพิ่มหรือลับล�าดับวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

นอกจากนี้ บริษัท ณ ได้มอบหมายให้ บริษัท ส�านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ากัด เป็นผู้ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้อง

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ โดย บรษิทั ส�านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ�ากดั ได้จดัเจ้าหน้าทีเ่พ่ือเข้าสงัเกตกุารณ์ในการลงทะเบยีบและการนบั

คะแนนเสียงตลอดการประชุม 

  ส�าหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยทนัทภีายในวนัประชมุ หรอืช่วงเวลาก่อนเปิดการซือ้ขายหลกัทรพัย์รอบเช้าอย่างน้อยหนึง่ชัว่โมงของวนัท�าการถดัไปเพือ่ให้นกัลงทนุทราบโดยทัว่กนั 

และจัดท�ารายงานการประชุมที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ค�าถาม และความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท และน�าส่ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ ส�านักงานใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังได้บันทึกเหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 บรษิทัฯ ได้แต้งมตทิีป่ระชมุผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาด 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัประชมุ และเผยแพร่รายงานการประชมุในวนัที ่13 พฤษภาคม 2563 ซึง่สอดคล้องกบัระยะยเวลาทีก่�าหนดไว้ในวรรคก่อน 

  ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความส�าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่

น�าข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน บรษิทัฯ ก�าหรให้กรรมการ ผู้บรหิารสงูสดุ หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบัผู้บรหิาร 4 รายแรก นบัต่อจากผูบ้รหิาร 

สูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังห้ามผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน 

ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันก่อน วันของเดือนสุดท้ายของไตรมาส จนถึง 1 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน

ของบริษัทฯ ทั้งยังห้ามกรรมการให้ข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย 

  กรรกการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับริหารรายที ่4 ทกุราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งสงูกว่าหรอืเทยีบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ รวมถงึคูส่มรส หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนั

ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า โดยกรรมการจะต้องรายงานการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกสิ้นไตรมาส
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2.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรมตามสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยี ทัง้ตามกฎหมาย บรษิทัฯ มุ่งม่ันพัฒนากระบวนการบรกิารทีม่คีณุภาพ 

และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลาดจนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่พทัิกษ์สิทธข้ัินพืน้ฐานและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ยงัได้รบัประโยชน์โดยอ้อมมากความไว้วาง 

ในทีเ่ป็นผลจากการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ ซึง่ช่วยส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างบรษิทักบัคูค่่า และมีส่วนส�าคญัในการเพิม่พนู

ความมั่นคงของผู้ถือหุ้นในระยะยาง พร้อมกับท�าให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2. พนักงาน 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานได้รับ

ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้าน

สุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท�างาน รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่น�าข้อมูล

ส่วนบุคคลของพนักงานไปหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 3. ลูกค้า 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่รกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างยัง่ยนื และยดึมัน่ต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามสญัญาทีใ่ห้กบัลกูค้าโดยส่งมอบบรกิารทีเ่หมาะสม 

อย่างมอือาชพี และมปีระสิทธภิาพต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอนัสงูสดุ โดยปราศจากการเรยีกรบัหรอืให้สนิบนหรอืสิง่ตอบแทนในลกัษณะ 

ที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ 

 4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการด�าเนินการค้าร่วมกับคู่ค้า

และเจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบาย ของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition )

 5. คู่แข่ง 

 บริษัทฯ งดการกล่าวโจมตีหรือการกระท�าใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ�ากัดการแข่งขันในตลาด บริษัท

ด�าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยท�างานภายในกรอบของกฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง

และละเว้นจากการกระท�าที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและไม่ถูกขัดขวาง

ในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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 6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้

หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการด�าเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ

ชีวติของสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม สร้างปฏสิมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชนทีส่ถานประกอบการของบรษิทัตัง้อยู ่สนบัสนนุโครงการและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม�่าเสมอ 

 นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส�าคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือ 

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ ทางโทรศัพท์ 

เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ หรือการส่งจดหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส�าคัญอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่นจัดให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท /นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้หน่วยงานเลขานุการบริษัทยังรับผิดชอบ

ในการรบัข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเร่ืองส�าคญัอืน่ๆ เก่ียวข้องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และกฎระเบยีบ ตลอดจนการก�ากบัดแูลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้

จะเป็นผูค้ดักรองและรายงานเร่ืองท่ีมคีวามส�าคญัไปยงัหน่วยงานรบัข้อร้องเรยีน และ/หรอื ทมีงานรบัข้อร้องเรยีน (EI) ซึง่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา และ/หรอื 

รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญไปยังคณะกรรมการ

เพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าแนวนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับคุ้มคาองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้

เป็นความลับ 

 

 นโยบายการรับแจ้งเบาะแส	หรือ	รับข้อร้องเรียน	

 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบาย

การรบัแจ้งเบาะแส หรือ รับข้อร้องเรียนทีผ่่านการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั นโยบายฯ มกีารก�าหนดกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้ง

เบาะแสหรอืข้อร้องเรียนส�าหรับพนกังานและบคุคลภายนอก เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและส่งเสรมิให้มกีารรายงานและแก้ไขปัญหา

กรณีที่พบเห็ยรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่เข้าข่าวเป็นการกระท�าทุจริต การกระท�าผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติ

มิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 บรษิทัฯ จดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรยีนหรอืการแจ้งความผดิปกตขิองการปฏบิตังิานหรอืความประพฤตมิิชอบ 

รวมถงึการกระท�าทีไ่ม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิขององค์กร ซึง่สามาถแจ้งโดยส่งหนงัสอืมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืส่งมาทีเ่ลขานกุาร 

บรษิทั เลขที ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 ช่องทางดงักล่าวมีการสือ่สารและแจ้งให้บคุคลภายนอกรบัทราบ

ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร 

 ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการก�าหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีที่พบรายการผิดปกติ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านทีมงานรับข้อร้องเรียน (EI) ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร 

กระบวนการจัดการกับเรื่องทีพนักงานร้องเรียนนั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่กระท�าผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบพบว่ามี

การกระท�าผิด จะมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ก�าหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จ�าเป็น 

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน 

หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 
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 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน	

 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

 ช่องทางที่ 1 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ช่องทางท่ี 2 ผู้บงัคญับญัชาทีต่นเองไว้วางใจในทกุระดบั 

 ช่องทางที่ 3 Website : www.wice.co.th (หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูลนักลงทุน / การแจ้งเบาะแส)

    หรือ (หัวข้อ : ติดต่อเรา /ร้องเรียน) 

 ช่องทางที่ 4 ทาง E-mail : ประธานกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com

 ช่องทางท่ี 5 ทางโทรศพัท์ : 02 681 6181 ต่อ 3501

 ช่องทางที่ 6 ส่งจดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมการอสิระ) ตามที่อยู่ดังนี้

  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 88/8 อาคาร WICE PLACE ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 

  เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 *กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดบัสงู หรอืกรรมการบรษิทัฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญอย่างครบถ้วนและในเวลา

ที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงิน ทุกไตรมาส ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง การเงินอื่นที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อก�าหนด

ที่บังคับหรือบนพื้นฐาน ความสมัครใจ

การเปิดเผยข้อมลูจะเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย ตวัอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ การแถลงข่าว 

และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจ�าปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง

เว็บไซต์ในวันท�าการถัดไปหลังการประชุม 

บริษัทฯ จัดท�ารายงานต่างๆ เพื่อน�าส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท�ารายงานอธิบายถึงผลการด�าเนินงานและเหตุการณ์ส�าคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้นด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อน 

ทีค่ณะกรรมการจะอนมุตักิารประเมนิเป็นขัน้ตอนสดุท้าย ในด้านการรบัรองความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิของบริษทัและบรษิทัย่อยให้ได้รบัการจดัท�าอย่างถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมเีปิดเผย

ข้อมูลความโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงนิ และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรานงานเม่ือมีประเด้นการตรวจสอบควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช ี โดยรายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ตลอดจน

รายงานความยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

นกัวเิคราะห์ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในการลงทนุ และหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจ

สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม

ข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมผู้ีบริหารระดบัสงูเข้าร่วมการช้ีแจงด้วย โดยกจิกรรมดงักล่าวรวมถงึการประชมุนกัวเิคราะห์เพือ่ชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส 

(Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแกนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2563 

สรุปได้ดังนี้ 
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 1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ�านวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วม 

  ประชุมประมาณ 30 คน 

 2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จ�านวน 1 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 25 คน 

 3. การเข้าร่วมกิจกรรมการ “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” (“SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  จ�านวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 20 คน 

 4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จ�านวน 4 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ รวมถึงสัมภาษณ์ (Conference Call) จ�านวน  

  21 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ 

 ที่อยู่ : เลขที่ 88/8 อาคารWICE PLACE ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์ : 02-681-6181 

 โทรสาร : 02-681-6123

 อีเมล : info@wice.co.th, secretary2@wice.co.th 

 เว็บไซต์ : www.wice.co.th 

4.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

คณะกรรมการได้รับการแต่งตัง้จากผู้ถือหุน้ให้มหีน้าทีรั่บผดิชอบการด�าเนนิงานทัง้หมดของบรษิทั ซึง่รวมถงึการสัง่การ อนมุตั ิและดแูลการด�าเนนิการ 

ตามกลยุทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธษนเจ้าหน้าที่บริหาร 

และคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดต�าแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ก�ากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความ

รับผดิชอบสงูสดุในการดแูลกลยทุธ์ความเสีย่งและความมัน่คงทางการเงนิ รวมถงึวธิทีีบ่รษิทัจดัโครงสร้างองค์กรและก�ากบัดแูลตนเอง (สามารถดรูายละเอยีด 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 10 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ)

จากความรับผิดชอยดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการคัดเลือดคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับองค์คณะที่มีประสบการณ์

เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จ�าเป็น อาทิ เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถ

ในการซักถามท�าความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระ 

 4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก�าหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสัดส่วนของกรรมการอิสระ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

 คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายความซื่อสัตย์ ความสามารถใน

การให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ความเข้าใจในธรุกจิ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษิทัฯ โดยมีการก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการทีเ่หมาะสมและแนวปฏบิตัิ

เบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี คณะกรรมการของบริษัทจะได้รับ

การเลือกตั้งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง โดยก�าหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นๆ 

 เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสามารถอทิุศเวลาในการบรหิารจดัการบรษิทัได้อย่างเตม็ที ่ จงึก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ต�าแหน่งใด ต�าแหน่งหนึ่งหรือหลายต�าแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 

5 บรษิทั และด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ไม่เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารควรหลกีเลีย่ง 

การรับต�าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
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 นอกเหนอืจากการก�าหนดให้ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูแล้ว ประธานคณะกรรมการยงัมสีถานะเป็นกรรมการอสิระ 

และ/หรอืกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมบรหิารวาน เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 

ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กร อีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน 

เพือ่การถ่วงดลุอ�านาจและป้องกนัมใิห้เกดิสถานการณ์ทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่มีอ�านาจในการตดัสนิใจแบบเบด็เสรจ็ เช่น ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

และผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและสนบัสนนุในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจงึแต่งตัง้คณะกรรมการ ชดุย่อยคณะต่างๆ 

ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอนแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทาง 

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามมติ

ของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดท�าหนังสือเชิญประชุม รายงาน การประชุม และหน้าที่อื่นๆ 

ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

จดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสียของตนเองและบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้องส่งให้เลขานกุารบรษิทั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลู ซึง่เลขานกุารบริษทัมีหน้าที่

จัดเก็บและจัดท�า รายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการมบีทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการด�าเนนิงาน และบทบาทด้านการก�ากบัดแูลกจิการ แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการ 

บริษัทต้องให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้

ว่านโยบายส�าคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกน�าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ 

เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด

 (1) บทบาทด้านผลการด�าเนินงาน - ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจ

ระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการจะสามารถน�าไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม�่าเสมอ คณะกรรมการ

อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการ บริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงานและการท�าประมาณการโดยฝ่ายจัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณี

ที่การด�าเนินงานต่างไปจากแผนที่ก�าหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผล

การด�าเนนิงานโดยฝ่ายจดัการต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบความคบืหน้าอย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้การด�าเนนิงานประสบผลส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจากแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อด�าเนิน

การแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 คณะกรรมการจะก�าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพือ่ใช้ในการก�ากบัควบคมุการด�าเนนิธรุกจิตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย การบรหิาร ทรพัยากรบคุคล 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาว และระยะสั้นของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียม

และน�าเสนอนโยบายและแนวปฏบิตัเิพือ่ให้คณะกรรมการอนมุตั ิ โดยคณะกรรมการจะต้องดแูลให้นโยบายและแนวปฏิบตัเิป็นไปตามหลกัการด�าเนนิธรุกจิ 

ของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจ ด�าเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจ�ากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

อันเป็นผลจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง 

 นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มี

การปรบัปรงุ และสถานการณ์ของธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การจดัท�านโยบายทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์องัษร สามารถป้องกนัการสือ่สารทีผิ่ดพลาดได้ บริษทัจะท�า

ธุรกรรมใหม่ ได้ต่อเมือ่มกีารจดัท�านโยบายทีเ่กีย่วข้องรองรบัแล้วเท่านัน้โดยคณะกรรมการควรจดัให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกจิกรรมเสีย่งทีเ่หมาะสม
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 ในการปฏบิตัติามนโยบายนัน้ต้องมกีารจดัท�ามาตรฐาน การปฏบิตังิานทีช่ดัเจนโดยมกีารสือ่สารมาตรฐานดงักล่าวให้พนกังานทกุระดบัของบริษทัฯ 

ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรฐานในการ

ทบทวนปรับปรุง นโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุน 

ให้มีการท�ารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการท�ารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา รายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรือ น�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

บรษิทัฯ จะพิจารณารายการดงักล่าวเสมอืนการท�ารายการปกตกิารค้าทัว่ไป บคุคทีเ่ข้าข่ายทีอ่าจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสทิธิในการอนมุตัิ

การเข้าท�ารายการดังกล่าว 

 (2) บทบาทด้านการก�ากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่ 

 แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าท่ีท่ีส�าคญัส่วนใหญ่ รวมทัง้การบรหิารงานประจ�าวนัให้แก่ ฝ่ายจดัการแล้วกต็ามคณะกรรมการยังคงมี

ความรบัผดิชอบในการก�ากับดแูลและตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่การปฏบิตัติามบทบาทด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้ครบถ้วน คณะกรรมการ

ควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการด�าเนินงานของบริษัทตลอดเวลารวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือ 

กฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก�าหนด

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ฝ่ายจัดการท�ารายงานและน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการ โดยแสดงข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสถานะ และผลประกอบการด้านต่างๆ อาท ิข้อมลูทางการเงนิ 

การบรหิารความเสีย่งของลกูหนี ้สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นการลงทนุ สนิทรพัย์และหนีส้นิ และการปฏิบตัติามกฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือส�าคัญที่คณะกรรมการจะใช้ในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลการด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงาน

และข้อมูลต่างๆ เหล่านัน้ด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัเพือ่ให้ทราบถงึสญัญาณเตอืนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการทีถ่ดถอย ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ 

การใช้อ�านาจในลกัษณะทีไ่ม่ถูกต้องของฝ่ายจดัการปัญหาทีเ่กีย่วกบัระบบควบคมุ การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบรวมถงึประเดน็อืน่ๆ ทีอ่าจมี 

ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว 

 ส�าหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึงความเสี่ยง ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง

มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมรีะบบและมเีคร่ืองมอืในการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอในการก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่งวธิกีารประเมนิความเสีย่ง 

กระบวนการสอบทานและควบคมุความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการควรให้ความเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารในการบรหิารความเสีย่งของบริษทัฯ 

 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะด�าเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนของ

องค์คณะ และตัวบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าเป็นผู้พิจารณา และเสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

 การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือส�าคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ 

เพื่อน�ามาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการด�าเนินธุรกิจต่อไป

 ส�าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ�าปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดท�าเป็น 

2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งพิจารณาและ

อนุมัติโดยคณะกรรมการ 

 เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ จากนัน้ คณะกรรมการด�าเนนิการประเมนิผล

การปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยส่งกลับมาที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล 
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 เลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินน�าเสนอรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 โดยสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ�าปี 2563 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประเด็นค�าถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้าง 

  และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การท�า 

  หน้าท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจดัการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิารโดยกรรมการทีท่�าการประเมนิ  

  คือ กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 8 คนสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.39

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประเด็นค�าถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 

  1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  2) การประชุมของคณะกรรมการ

  3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

   เท่ากับร้อยละ 81.82

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีด้วยเช่นกัน และ

เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสรุปผลการประเมินประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย คือ

 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.17

 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.39

 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.66

 

 4.3 ค่าตอบแทน

 เพ่ือให้การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการมคีวามโปร่งใสและเหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ คณะกรรมการจงึมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้อง

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน�าเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม

คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจ�าเป็นและสามารถ

เทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความช�านาญ ความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงาน

หรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นท�าให้แก่บริษัท

 4.4 การพัฒนากรรมการ

 คณะกรรมการสนบัสนนุให้กรรมการเข้ารบัการศกึษาและอบรมในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องตามหลกัสตูรเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะและความรู้ 

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

รวมทั้งมีเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเป็นประจ�าทกุปี ทัง้นี ้บรษิทั จะแจ้งก�าหนดการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ 

 กรณทีีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนเิทศเพ่ือชีแ้จงข้อมูลเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัและผลการด�าเนนิงาน

ที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย 

และแนวปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการ 
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 ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2563 กรรมการที่เข้าอบรมและ

สัมมนาอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฎรายชื่อ

หลักสูตรอบรม/สัมมานาภายนอก ดังนี้ 

 ชื่อ	-	นามสกุล	 หลักสูตรอบรมา

 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  หลักสูตรอบรม

  • หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (สวปอ.มส. SML) รุน่ที ่1 

   โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 

      โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ หลักสูตรอบรม

  • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020 

   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 3. นายกมล รุ่งเรืองยศ  หลักสูตรอบรม 

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020

    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 4. ดร.อารยา คงสุนทร  หลักสูตรอบรม 

  • ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30 

   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 5. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  หลักสูตรอบรม

  • หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 

   โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 นอกเหนือการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งได้ถูกน�า

เสนอในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

 4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่จัดเตรียมและน�าเสนอแนวทางการประเมินผลงานของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยแนวทางการประเมนิดงักล่าวจะน�าเสนอเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัก่ิอนทีจ่ะท�าการประเมนิ โดยการประเมนิ

จะแบ่งออกเป็น หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน และ หมวดที่ 3 การพัฒนาของ CEO เป็นส�าคัญ

 4.6 แผนการก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) 

 บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดผู้สือทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญไว้ครบทุกต�าแหน่ง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะ

กรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด�าเนินการดูแลให้มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ส�าหรับงานในต�าแหน่งบริหาร ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและ

ประเมินผู้สืบทอดต�าแหน่ง เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอ

ในแต่ละต�าแหน่งงาน 
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5.	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัท ตั้งแต่แรกท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทและพนักงานจะประพฤติ

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคาระนับถือ ความไว้วางใจ แบะความเป็นมืออาชีพ บริษัทฯ ถือว่าความซื่อสัตย์และจริยธรรม

เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพนักงาน

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดของบริษัท ในเรื่องความซื่อสัตย์และ

จริยธรรมซึ่งรวมถึง

 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 • ความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รบัการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสมให้มัน่ใจว่าบคุคลทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องอย่างมสีาระส�าคญั 

  ไม่มีส่วนในกระบวนการตักสินใจในเรื่องนั้น 

 • ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นการรับหรือให้สินบน

 • ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการบรรลเุป้าหมายสงูสุด และรกัษามาตรฐานการด�าเนนิงานในระดบัสงู คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ชดุย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทายหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญในรายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการชุดย่อยมีอ�านาจในการ

ตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจ�าเป็น 

เป็นคราวๆ ไป ซึง่องค์คณะของคณะกรรมการชดุต่างๆ จะต้องมคีวามเหมาะสมกบัขนาดธรุกจิ ขอบเขตการด�าเนนิงาน ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ

ของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการ 

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการมีการก�าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ 

(สามารถดูรายละเอียดได้ที่ โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ) 

 คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบใรระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั้นตอนการด�าเนินการ การบริหาร

ทรพัยากรบคุคล และการจดัการด้านอืน่ๆ ซึง่รวมถงึการให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการในเรือ่งการจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีพ่จิารณา

เรือ่งเร่งด่วน ซึง่ในกรณปีกตต้ิองได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรณีทีต้่องตดัสนิใจในช่วงทีย่งัไม่มีการประชมุคณะกรรมการ ในช่วงทีย่งัไม่มี

คณะกรรมการ รวมท้ังยงัมอี�านาจแต่งตัง้และให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการชดุย่อยทีร่บัผดิชอบเฉพาะเรือ่งเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารงานภายในบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อารยา 

คงสุนทร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม เป็นกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระในการก�ากับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบ รวมถงึการก�ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการท�าให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วนสมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัด

ท�ารายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้าง 

ผูส้อบบญัชอีสิระของบรษิทั เพือ่ตรวจสอบงบการเงนิทีจ่ดัเตรยีมโดยผูบ้รหิาร กบัให้ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิเหล่านัน้ว่าได้แสดงฐานะทางการเงนิ

อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนท�าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ 

พนมยงค์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และนายกมล รุ่งเรืองยศ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัททั้ง 3 ท่านมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่พจิารณาแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ นอกจากนี ้ยงัมหีน้าทีก่�าหนดและก�ากบันโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และ

ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเจรญิเกยีรติ 

หุตะนานันทะ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรในภาพรวมของบริษัทฯ มาปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วรายงานผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบต่อไป

11.2  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

	 11.2.1	 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลซึง่มีคณุสมบตัเิหมาะสมรวมถงึมีความรู ้ความสามารถ 

ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ 

กฎหมาย เทคโนโลยี แบะอืน่ โดยค�านงึถงึความจ�าเป็นขององค์กร การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและโครงสร้างคณะกรรมการเพ่ือสร้างคามคดิเหน็ทีห่ลากหลาย

ในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board 

Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความช�านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ส�าคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดง

ความคดิเหน็เพือ่ประกอบการตดัสนิใจทางธรุกจิของบรษิทัฯ ได้ โดยก�าหนดให้มจี�านวนกรรมการอสิระเป็นกึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ในขณะที่

จ�านวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุล อ�านาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนจะรบัฟังข้อเสนอแนะของผูถ้อืหุน้รายย่อย ซึง่เสนอชือ่บคุคลทีค่วรได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัด้วย 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

ดังรายละเอียดปรากฎในข้อ 11.1

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระแทนกรณทีีต่�าแหน่ง

กรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรอืเพือ่พจิารณาเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้ และ/หรอื กรรมการ

อิสระในกรณีที่กรรมการพ้นต�าแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้ 

  1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดจ�านวนผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มีจ�านวน 

   ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมี 

   กรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก�าหนด 

  2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

   (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ 

    แบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
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   (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

    เลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณท่ีีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนทีพ่งึมีหรอืพงึเลอืกตัง้ 

    ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3) ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�านวน 

   กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจาก 

   ต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด การออกจากต�าแหน่งของกรรมการ 

   ตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และหาก 

   ในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยูใ่นต�าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ�านวนมากกว่าจ�านวนทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งในคราวน้ัน ให้กรรมการ 

   ดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต�าแหน่งใหม่อีกก็ได้

  4) ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

   ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา 

   ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 11.2.2	 การสรรหาผู้บริหาร	

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีมี่ความสามารถและคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพือ่ด�ารง

ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการ เพื่อให้การด�าเนินงานของ

องค์กรประสบผลส�าเร็จลุล่วงตามเป้ามหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกัน

อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

 ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

	 11.2.3	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

 ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

   หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

  2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

   บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 

   การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง 

   กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

   ของบริษัทฯ 

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  

   และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร 

   หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ  

   บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 



100

WICE Logistics Public Company Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

   ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

   ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 

   อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม 

   ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ 

   ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใด 

   จะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ 

   ก�ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี้ 

   ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

   บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของงส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  

   บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 

   ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

  6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 

   ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

   บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ 

   ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

  7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทน ของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้ ซึง่เป็นผู้ทีเ่กีย่วข้องกบั 

   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

   ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 

   ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 

   ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรรหนึง่ 1 ถงึ 9 แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสนิในการด�าเนนิกิจการของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

	 11.2.4	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา	

 - ไม่มี – 

	 11.2.5	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 

รกัษาความลบัของลกูค้า และไม่ให้ความส�าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเหนอืความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการทีพ่นกังานไม่น�าข้อมลูภายใน

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ 

กฏระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of conduct) รวมทั้งก�าหนดนโยบาย

ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า 
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บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนหรือผู้มี

ส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันท�าการสุดท้ายของไตรมาส จนถึง 1 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน 

นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทด้วยข้อมูล

ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็น การกระท�าที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้

ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�าหนด รวมถึงการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือบุคคลอื่นใด ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ 

11.3. การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

เลขานกุารบรษิทัได้น�าเสนอการทบทวนการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปรบัใช้ในบรษิทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยการประชมุคณะกรรมการ

ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 พบว่า คณะกรรมการได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

ของส�านักงานคณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการและการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการ

ด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกบัหลกัปฏบิตั ิใน CG Code ให้เหมาะสทกบัทศิทางการเตบิโตทางธุรกจิ แต่ยงัมีบางหลกัปฏิบตัทิีค่ณะกรรมการได้รบัหลกัการไว้

และจะน�ามาปรับใช้ต่อไปได้แก่

	 หลักปฏิบัติ	CG	CODE	 ค�าชี้แจง

1. คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 เกีย่วกบัการดแูลเรือ่งความปลอดภยัและสขุอนามยั และเปิดเผย 

 ถึงการปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตรา 

 การหยุดงานหรืออัตราการ

2. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ  

 มากกว่า 6 ครั้งต่อปี

3. คณะกรรมการควรจดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็น 

 ผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  

 โดยระบุจ�านวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม

4. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีของ 

 ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร และเปิดเผยไว้ให้ทราบ

5. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee (ระดับ 

 กรรมการ)

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดท�าเป็นนโยบาย และรายงาน 

เปิดเผยสถติเิกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน ในรายงาน 

ประจ�าปี และแบบแสดงรายการ (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการก�าหนดเพิ่มจ�านวนการประชุมให้มากกว่า 6 คร้ัง ต่อป ี

คณะกรรมการมกีารจดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประจ�าแล้ว ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 

2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดให้มีการประเมินผล

งานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด และเปิดเผยต่อไป

คณะกรรมการเหน็ด้วย และมอบหมายหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแต่งตั้งต่อไป



102

WICE Logistics Public Company Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

นโยบายทั่วไปด้านทรัพยาการบุคคล	

 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มี

มาตรฐานในระดับเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื่องสม�่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหารโครงสร้างเงินเดือน 

ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น และการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งเป็นกลไกส�าคัญ

ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยาย

การลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึได้วางแผนและก�าหนดแผนปฏิบตังิานด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินธุรกิจ ด�าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ  

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับการสรรหาบคุลากรในกลุม่ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการผลกัดนัให้กลยทุธ์ขององค์กรประสบความส�าเรจ็ โดนการเตรยีม

ความพร้อมในการสรรหาพนักงานท้ังด้านการบริหาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทฯ 

ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การก�าหนดเป้าหมายประจ�าปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้เพื่อให้การ

กระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏบิตัใินระดบับคุล บรษิทัฯ จงึได้จดัให้มกีารท�ากระบวนการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน (KPIs) 

ภายในแต่ละสายงานนอกจากนีเ้พือ่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จงึมีนโยบายให้หวัหน้างานและพนกังานหารอืร่วมกนัตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน

เป็นระยะๆ ภายหลงัทีไ่ด้ด�าเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิานกลางปี จะมขีัน้ตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ภายในแต่ละหน่วยงาน 

เพือ่การประเมนิผลงานอย่ในมาตรฐานเดยีวกนั โดยผลทีไ่ด้จะน�ามาใช้ในขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานของพนกังาน เพือ่ให้เกดิการเทยีบเคยีง

ผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปีตามนโยบายบริษัทฯ 

การว่าจ้างพนักงาน	

เพือ่ตอบสนองลกัษณ์อนัหลากหลายของธรุกจิและการด�ารงวฒันธรรมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึใช้ขดีความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้าง

พนกังาน ได้แก่ ขดีความสามารถด้านองค์กร ขดีความสามารถในการท�างาน และขดีความสามารถในการเป็นผูน้�า ร่วมกบัการพจิารณาความสอดคล้อง

ต่อค่านิยมขององค์กร ทัง้นี ้บรษิทัฯ มนีโยบาย ว่าจ้างพนกังานทีมี่ทศันคตแิละความสามารถทางวิชาชพีทีถ่กูต้องเหมาะสมและช่วยให้พนกังานเหล่านัน้

พัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะท�างานร่วมกับบริษัทในระยะยาว 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลมหีน้าทีจ่ดัหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะในการรบัสมัครและคดัสรรพนกังงาน แต่การตดัสนิใจว่าจ้างเป็นความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร 

ในสงักดันัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายการเลือ่นต�าแหน่งหรอืโยกย้ายต�าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีทีมี่ต�าแหน่งงว่าง อย่างไรกด็ ีผู้บรหิารและฝ่ายทรพัยากร

บคุคลกม็หีน้าทีใ่นการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองค์กรท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ หากพจิารณาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม เพือ่รกัษามาตรฐานคณุภาพ

ของทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานจะต้องมีทักษะความสามรถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้

อย่างกลมกลืน

 

การท�างานกับ	WICE	

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ก�าหนด คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct ) ขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่น

ในการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติตามทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝ่ายบริหารจะด�าเนินการต่างๆ 

ที่จ�าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในทุกระดับชั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาง การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้น

เฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลักการของบริษัท กระท�าความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระท�าซึ่งเข้าข่ายต้องออก

จากงานตามที่ก�าหนดในระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทจดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น 

 12. นโยบายบริหารและพัฒนาพนักงาน
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การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร	

 • การประเมินผล

  การประเมินผลพนักงานเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนต�าแหน่ง การพัฒนาความรู้ในการท�างาน 

และการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสรรถภาพ ประเมินผลงาน ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (Key 

Performance Indicator ) ความเป็นผู้น�า รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรที่มี

ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ

 • การพัฒนาบุคลากร 

  เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดจึงถือเป็นนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท 

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของ

พนักงานเอง ทัง้นี ้เพือ่ให้เกิดการพฒันาทีย่ัง่ยนืด้วยการเรยีนรูโ้ดยตนเองอย่างต่อเนือ่ง วฒันธรรมในการเรยีนรูข้องพนกังานนีจ้ะส่งผลให้บริษทัฯ พฒันา

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอบเขตของการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน	

 1. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทได้ก�าหนด

ไว้หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถหรือทักษะในการท�างานให้สูงขึ้น 

 2. พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทก�าหนดไว้ (Mandatory Training 

Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่

พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้ก�าหนดร่วมกันตามความจ�าเป็นและเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่หรือเป้าหมายในการด�าเนินงานของบริษัท 

 3. การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อความส�าเร็จของพนักงาน

โดยทั่วไป (Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมใน

หลักสูตรนั้นๆ  โดยให้ค�านึงถึงความจ�าเป็นและโอกาสในการน�าความรู้ที่จะได้รับมาปรับใช้กับการท�างานของบริษัทได้โดยตรงหรือไม่เป็นส�าคัญ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป้นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตเพื่อให้พนักงานท�างานอย่างมี

ความสุข บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจร่างการพนักงานประจ�าปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และบริษัทฯ 

มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสาน

เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึเงินเดอืน โบนสั เงินจงูใจทัง้แบบคงทีแ่ละผนัแปร 

รวมถึงเงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ 

 บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะของประเภทงาน เพื่อให้

ระบบนีม้คีวามเหมาะสมและสามารถปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนีม้คีวามยดืหยุน่มากพอทีจ่ะให้รางวัลตอบแทน

แก่ผลงานและความช�านาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป 

การด�าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล	

 เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัด้านแรงงานอย่างเคร่งครดั การด�าเนนิการใดๆ ทัง้หมดในด้านทรพัยากรบคุคลของบริษทัฯ ในส่วน

ทีเ่กีย่วกบักฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ีฝ่่ายทรพัยากรบคุคลเพอืให้สามารถจดัการได้อย่างถกูต้องเหมาะสม นโยบาย และ/หรอืการด�าเนนิการด้านทรัพยากร 

บคุคลใดๆ ทีข่ดักบักฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมตั ิรวมถงึการก�าหนดระเบยีบปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานทีไ่ด้ก�าหนดออกมาใหม่

 การเกบ็บนัทึกข้อมลูเก่ียวกับพนกังานของบริษทัจะรวมอยูท่ีฝ่่ายทรพัยากรบคุคล เพือ่การบรหิารทรพัยากรบคุคลทัง้ในระดบัสงูและระดบัทัว่ไป 

การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานภายในบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน มีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานการให้บรหิารและจดัการด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบและมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานของพนักงานทกุคน 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการท�างานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกดิอนัตรายต่างๆ ท้ังกับตนเองและต่อผู้อืน่ บริษัทฯ จงึก�าหนดให้พนกังานใหม่ทกุคน ต้องเข้าเรยีนรูเ้รือ่งการป้องกนัอบุตัเิหต ุและความปลอดภัย

ภายในส�านักงาน ทั้งยังมีการตรวจสถานที่ท�างาน และปริมาณแสงไฟส่องสว่างในที่ส�านักงาน และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น 

 จากรายงานข้อมลูสถติกิารบาดเจบ็ โรคจากการท�างาน และจ�านวนผูท้ีเ่สยีชวีติเนือ่งจากการปฏบิตังิานของพนกังาน ในปี 2563 พบว่า ไม่มี

พนักงานทีเ่สยีชวีติทีเ่ก่ียวชีวติทีเ่ก่ียวข้องกับงาน อย่างไรก็ตามมพีนกัานทีบ่าดเจบ็ เจบ็ป่วยจากโรคในการท�างาน จ�านวน 0 คน แบ่งเป็นกนรณีต่างๆ ได้ดงันี้ 

	 ประเภทของการบาดเจ็บ	โรคจากการท�างาน	และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิต	 จ�านวนครั้ง	 จ�านวนวันสูญเสีย
	 เนื่องจากการปฎิบัติงานของพนักงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	2563	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง

 การบาดเจ็บกรณีต่างๆ

• เกิดบาดแผลเล็กน้อย ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0

 โรคจากการท�างาน

• ด้านการได้ยิน ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0

• การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0

• ด้านการมองเห็น ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0

• ด้านสมรรถภาพปอด ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0

 กรณีเสียชีวิต

• การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ส�านักงานใหญ่ 0 0 0 0

   สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 0

   สาขาแหลมฉบัง 0 0 0 0
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 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ข้อมูล	 หน่วย

	 	 	ช่วงเวลา	มกราคม	-	ธันวาคม	2563	

	 	 	 จ�าแนกตามเพศ	 จ�าแนกตามพื้นที่	
รวม

	 	 	 ชาย	 หญิง	 ส�านักงาน	 สาขา	 สาขา												   
	 	 	 	 	 ใหญ่	 สุวรรณภูมิ	 แหลมฉบัง

 อัตราการบาดเจ็บ จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  477,888 ชั่วโมง

 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  477,888  ชั่วโมง

 อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  477,888 ชั่วโมง

 อันตราการเจ็บป่วย/โรคจากการท�างาน จ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  477,888 ชั่วโมง

 อัตราการขาดงาน ร้อยละ 1.52 1.05 1.17 0.98 1.37 3.52

 จ�านวนวันลาป่วย วัน 672 567 770 176 293 1,239

 จ�านวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจาก วัน x 8 ชั่วโมง 5,376 4,536 6,160 1,408 2,344 9,912

 เจ็บป่วยไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน

ด้านการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	

เพื่อเป็นการเตรียม มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน โดยจัดท�า Succession Plan ส�าหรับต�าแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารใน

ปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขั้นไป โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่ก�าลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับต�าแหน่งและ

การถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น ส�าหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมิน

โดนบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ

อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอเพือ่ให้มคีวามพร้อมและสามารถแต่งตัง้เข้ารบัต�าแหน่งทีก่�าลงัจะมีการเกษยีณอายงุานได้ครบทกุต�าแหน่งตลอดจนต�าแหน่งส�าคญั 

ที่บริษัทในกลุ่มด้วย 
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งานด้านการพัฒนาองค์กร	

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้วางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรุ้ความสามารถให้กับ

องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า โดยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาและ

เสรมิสร้างศกัยภาพให้กับทรัพยากรบคุคลให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ ซึง่สิง่เหล่านีไ้ด้ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อองค์กรอย่างมาก

และน�ามาซึ่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน และอบรมสัมมนา โดยมีหลักสูตรดังนี้

 • การขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

 • 5W1H about Reefer

 • 8D Method

 • การซ้อมหนีไฟ

 • China my Freinds

 • COSO ERM 2017 ส�าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท

 • CS Model

 • Fail Factors make Sales not Fail

 • How to win Contract Logistics

 • It s WICE Present

 • RFQ Success Story

 • Selling Supply Chain Solutions 101

 • USA Hilights

 • โครงสร้างรูปแบบการท�า Quotations

 • การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร ส�าหรับพนักงานขับรถสิบล้อ

 • การจัดท�าประกันภัย ประจ�าปี 2563

 • การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

 • ความรู้งาน Sea Operations , Air Operations , Customs Broker

 • โอกาสของ LOGISTICS ในยุค DIGITAL DISRUPTION

 • ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ท�าอย่างไรให้

 • IA S New Value Preposal During and after the Crisis

 • Analytical Thinking in the Internal Audit Process

 • ตัวแทนออกของ

 • การบริหารความเสี่ยง ขั้น Advance COSO ERM 2017

 • การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 ขั้นพื้นฐาน

 • ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน

 • พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่เจาะ ตลาดทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์มอาลีบาบา

 • Anti-Corruptions Practical Guide

 • Internet of Thing (IoT)

 • โลจิสติกส์การค้าเพื่อการน�าเข้าส่งออก ส�าหรับ

 • การจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

 • การจัดท�าประกันภัย ปี 2563
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การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบต่อผุ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด บริษัทได้ก�าหนด

กรอบความยั่งยืนของบริษัท เพื่อน�ามาใช้นการก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญ 

ซึ่งครอบคลุม ทั้งทางมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคมม และมิติธรรมาภิบาล 

ในปี2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ SD Journey กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าร่วมท�า Workshop เพื่อให้ทุกส่วน

งานมคีวามเข้าใจของโครงการ และวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ผลกระทบต่างเพือ่น�ามาพฒันาและจดัท�ารายงานความยัง่ยนื (Sustainability Report)

 13. รายงานการพัฒนาความยั่งยืนและความรับผิดชอบ



108

WICE Logistics Public Company Limited

Innovative Logistics Service and Solution Provider

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใสพร้อมทัง้รณรงค์เรือ่งการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัมาตลอดระยะเวลา

ของการด�าเนินธุรกิจ โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหนึ่งในค่านิยมขององค์กร รวมถึงการก�าหนดแนวนโยบายและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยระบุเป็นข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทอยอย่างเป็นทางการ 

การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ 

 1. ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้าน การทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

  Coalition : CAC) ของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติในปี 2553 และเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ผ่านการต่ออายุ 

  รับรองฐานะรอบที่หนึ่งออกไปอีก 3 ปี นับจากการได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 2. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางใน 

  การทุจริตคอร์รัปชัน นโนบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

  อย่างสม�า่เสมอ สาระส�าคญัของนโยบายและแนวปฏบิตัมิกีารสือ่สารให้ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศ 

  บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรทางเว็บไซต์ของบริษัท และทางอีเมล์ 

 3. ก�าหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให ้

  ของขวัญ หรือ No Gift Policy อย่างเข้มงวดขึ้น 

  โดยก�าหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบ  

  แทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วน 

  เกี่ยวข้องทางธุรกิจในเทศกาล กรณีไม่สามารถปฏิเสธ 

  และต้องรับของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใด 

  ให้ส่งมอบของขวญัดงักล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน  

  โดยให้ใช้ “แบบรายงานการให้และรบั ของขวญั ของก�านลั  

  หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท” พร้อมน�าส่งแก่ฝ่าย 

  ทรัพยากรบุคคล และหากในกรณีที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติหรือ 

  ผูบ้งัคบับญัชา พจิารณาว่าไม่สมควรรบัของขวญัฯ ให้ผูร้บั 

  ด�าเนินการส่งคืนทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้มอบ 

  แก่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพือ่น�าไปเป็นรางวลัแก่พนกังาน  

  หรือบริจาคการกุศลในนามบริษัทต่อไป อนึ่ง ของขวัญ  

  ของก�านัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

 4. จัดให้มีนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอก 

  และจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะ 

  ถูกน�าไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: 

CSR เป็นอย่างมากและถอืเป็นเป้าหมายหลกั อนัดบัต้นๆ ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ได้วางนโยบายและจดัท�าโครงการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุนชน ตลอดจนการสืบสาน

วฒันธรรม ความเป็นไทย โดยประเภทของกจิกรรมนัน้ จะมกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สงัคม การบรจิาคเพือ่การกศุล และการอาสาช่วยเหลอื

ชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้ แต่ละกิจกรรมเกิด
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ประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความส�าเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้น ความมีส่วนร่วมของพนักงานใน

องค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

แนวการด�าเนนิงานภายในองค์กรน้ัน บรษิทัฯ จดัให้มคีณะกรรมการเพือ่วางแผนด�าเนนิโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบคุคลกรจากหลายหน่วยงาน 

เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการด�าเนินงาน เพื่อก�าหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 1. การออกแบบเพื่อก�าหนดกิจกรรม เป็นการก�าหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการนั้นๆ 

 2. การด�าเนนิกจิกรรม เป็นการก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน งบประมาณ บคุลากรท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วม และก�าหนดหน่วยงานภายนอก 

  ทีจ่ะมบีทบาทร่วม

 3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการด�าเนินกิจกรรมจะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่อย่างไรและ 

  สื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ ยอมรับของสังคม 

โดยบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย และแนวทางปฎิบัติเพื่อให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยน�าม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้ 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกดิความเชือ่มัน่กบัผูเ้กีย่วข้อง บรษิทัและบรษิทัย่อยมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยจรรยาบรรณ

ที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง พฤติกรรมการเล่นพรรค 

  เล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน

 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง ให้กับพนักงาน 

  ของคู่แข่ง

 3) ไม่พยายามท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

 4) ไม่สนับสนุนการด�าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสทิธมินษุยชน หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยี ชุมชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนษุย์ และไม่ละเมดิสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทาง ปฏิบัติดังนี้

 1) สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมใิห้ธรุกจิเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน  

  เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

 2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

  ตามมาตรฐานสากล

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบัิตต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทยีม และเป็นธรรม ดแูลด้านความเป็นอยู ่ความปลอดภยัและสขุอนามยั ในสถานทีท่�างาน 

ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองค์กรและการพฒันาบคุลากรเพือ่ยกระดบัการท�างานของพนกังานอย่างมอือาชพี พฒันาระบบการท�างานและสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

 2) จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจ�าปี การท�างานล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผล  

  การรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นและสมควร เป็นต้น
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 3) การแต่งต้ังโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท�าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้  

  ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน 

 4) จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน 

 5) พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

 6) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท�างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วย

ความสุภาพ 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

2.   อบรมให้ความรู้พนักงานขาย 
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4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ แสวงหา

ลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง และปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ท่ีมต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทาง ปฏิบตัดิงันี้

 1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

 4. รักษาความลับของลูกค้าไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่ไม่ก่อให้เกดิปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถงึภาวะโลกร้อน ซึง่มผีลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท�าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

  1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ รณรงค์ให้มีการเปิดใช้แอร์-ไฟ ตามเวลาเริ่มงาน และเลิกงานที่อุณหภูมิ 25 องศา และ 

   มีการการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักกลางวัน และมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการน�าพลังแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ้า

  1.2 นโยบายการใช้กระดาษอย่างคุม้ค่า หรอืการ REUSE เพือ่ลดโลกร้อน และการลดการใช้กระดาษ(Paperless) โดยการส่งข้อมลูผ่าน 

   ช่องทางออนไลน์ หรอือเิลค็ทรอนคิ เพือ่ความรวดเรว็ ทนัต่อเวลา 

  1.3 นโยบายงดใช้ถงุพาสตกิและกล่องโพม โดยให้พนกังานร่วมใจใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพาสตกิและน�าป่ินโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโพม  

   หรือแก้วพาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้

กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1) การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

  2) แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกจิกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชุมชน เช่น สนบัสนนุทุนการศึกษาให้แก่โรงเรยีน ในเขตท่ีตัง้ของส�านกังาน  

   กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

  3) ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ 

  4) ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

โดยในปี 2563 ซึง่เป็นช่วงของการระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า หรอื COVID-19 ท�าให้มกีารสัง่ปิดกจิการช่ัวคราว บรษัิทฯ จงึขอร่วมให้ก�าลงัใจ

แก่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง ร่วมฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ได้ด้วยกัน
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บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุน

ให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิได้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างยัง่ยนื โดยเริม่ตัง้แต่การสร้างวฒันธรรมองค์กร

เพือ่ให้มกีารด�าเนนิการธรุกจิภายใต้หลกับรรษทัภบิาลและโปร่งใสมกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการทีม่กีารถ่วงดุล ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่ส�าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ มีการน�าไปปฏิบัติภายใต้มาตรฐานและระบความคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึง

มีการจัดท�าจรรยาบรรณพนักงาน การก�าหนดบทลงโทษทางวินัย และการก�าหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม 

การก�ากับดูแลและระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

การก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัท

ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีโครงสร้างส�าคัญดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบรหิาร ดแูลการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในท้ังหมดของบรษัิท โดยมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร 

  ความเสีย่งองค์กร และ/หรอืคณะท�างานและมอบหมายให้ก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งและควบคมุตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

  ที่ได้รับมอบหมาย และดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความส�าคัญและความซับซ้อนของธุรกิจ 

  ที่เกี่ยวข้องตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมของบริษัท มีการด�าเนินการภายใต้ 

  แนวนโนบาย ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่อย่างอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่งก�าหนดและ 

  ก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

  มีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีการจัดท�าโดยฝายจัดการของบริษัทเป็นประจ�าทุกปีก่อน 

  น�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาในส่วนการก�ากบัดแูล คณะกรรมการตรวจสอบมกีารทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏบิตังิาน 

  ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้านปฏิบัติการ รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

  คณะกรรมการของบริษัทย่อยต่างๆ เพ่ือประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะการทางการเงินของบริษัท ความโปร่งใส 

  ของการด�าเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการด�าเนินการ 

  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายและข้อก�าหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ

สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และน�าเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยงเป็นการวางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง การ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ

สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ดังกล่าว การก�ากับดูแลการด�าเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายใน

เป็นหนึ่งในส่วนส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการด�าเนินการซึ่งกันและกัน 

บรษิทัฯ ได้จดัให้มสีภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการควบคุมภายใน ตัง้แต่การก�าหนดให้ความซือ่สตัย์และมจีรยิธรรมในการปฏบิติังานเป็นส่วนหนึง่

ในคณุค่าหลกัขององค์กร ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิติัเกยีวกบัการควบคุมภายใน การจดัให้มโีครงสร้างสายรายงานท่ีมคีวามถ่วงดลุและการก�าหนด

อ�านาจในการสัง่การรวมถงึความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานเพือ่ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ และการจดัให้มกีารอบรมให้ความรูก้บัพนกังาน

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติงานในส่วนของการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะผูบ้รหิารรวมถงึประสทิธภิาพของการควมคมุและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระผ่านการปฏิบัตงิาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 

 14. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรท�า

หน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�านโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร แนวทางการบรหิารความเสีย่งส�าหรบัความเสีย่งทีส่�าคญั ก�าหนดขดีจ�ากดัความเสีย่ง

และการตดิตามและการควบคมุความเสีย่ง ท�าการประเมนิและวดัระดบัความเสีย่งทีส่�าคญั ได้แก่ ความเสีย่งด้านการปฏบิติัการ ความเสีย่งด้านการเงนิ 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง

มกีารก�าหนดให้หน่วยงานของบรษิทัและหรอืคณะท�างานความเสีย่งองค์กร ท�าหน้าท่ีตดิตามผลการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัด้ิานการบรหิารความเสีย่ง

และรายงานความเสีย่งให้กบัผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ และจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบาย

บรหิารความเสีย่งโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ มกีารปฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคมุ

ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและการปฏิบติังาน สามารถลดความเสีย่งท่ีอาจจะท�าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ และ/หรอื อาจก่อให้เกดิ

ความเสียหายต่อองค์กร บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบยและแนวทางการควบคุมหลักและอ�านาจอนุมัติด�าเนินการที่เหมาะสมบังคับใช้ในบริษัทและ

บริษัทย่อยต่างๆ อย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ตลอด

จนถึงการจัดตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ดูแลด้านเทคโนโลยสารสนเทศ เพื่อก�ากับดูและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตาม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนดช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและ

ภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจ�าเป็น เพื่อให้สามาระสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าการควบคมุภายในยงัด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน มกีารจดัให้มี

ช่องทางการรายงานและส่ือสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้เมีการก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการ

แก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ีรวมถงึการก�าหนดให้มกีระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบและคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง

องค์กร ตามแผนงานที่ก�าหนด ผลการก�ากับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในนมีการก�าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 

3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารและผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน

องค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุ การปฏบิตังิานระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากร

อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินตามระบบการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของ

บรษิทัย่อยให้สามารถด�าเนนิธรุกจิภายใต้ระบบการควบคมุภายในท่ีดแีละมมีาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้ง

ด้านผลประโยชน์ได้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่คีวามเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 แต่อย่างใด 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภิาพรรณ ดลุนย์ี ซึง่เป็นผูม้คีณุสมบตั ิ ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

ต่อการด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่ง นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์ ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกต�าแหน่งหนึ่งด้วย 
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 15. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคยัต่อการพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์ จึงได้ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรม ดังนี้ 

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

 การทีบ่รษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบรษิทัย่อยหลายแห่ง และบรษิทัเหล่านัน้ด�าเนนิธรุกจิทีต้่องท�าธรุกรรมระหว่างกนั 

การใช้บรกิาร การให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ การสนบัสนนุทางด้านเทคนคิหรอืบคุคกร ฯลฯ ดงันัน้ในการด�าเนนิธรุกจิหรอืปฏบิตังิานทีเ่ป็นการท�า

ธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ดังกล่าวต้องค�านึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอ�านาจด�าเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ก�าหนดไว้

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

 การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของ

บริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้

ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัท

หรือบุคคลภายนอก 

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

โดยก�าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้าน

ราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

 นอกจากนี ้บรษิทัได้ก�าหนดแนวปฏบัิตแิละกระบวนการในการพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด โดยกรรมการและผูบ้รหิาร จะแจ้งให้บรษิทั

ทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย 

ฝ่ายจดัการจะน�าเรือ่งดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อื รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้นกัลงทนุทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรอื

ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด 

นโยบายหรือแนวโน้นการท�ารายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนัของบรษิทัในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด�าเนินการตามปกต ิ โดยใช้นโยบายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของธรุกจิโลจสิตกิส์ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียว

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	(บาท)	 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 ณ	31	ธ.ค.63	 และความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.63

1.ดร. อารยา คงสุนทร 

2.นายชูเดช คงสุนทร

1.ดร. อารยา คงสุนทร 

2. นายชูเดช คงสุนทร

ค่าเช่าที่ดิน

(ส�านักงานใหญ่)

ค่าเช่าทีด่นิ

1,345,620

420,000

ไม่มียอดค้าง

ไม่มยีอดค้าง

บริษัทเช ่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนด์ (มี

กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางอารยา 

คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร) เพื่อปลูก

สร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ 

โดยโฉนดทีด่นิเลขที ่53901 มเีนือ้ที ่1 งาน 70 

2/10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพฯ

ได้มีการจัดท�าสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 ปี 

ตัง้แต่วันท ี1 กรกฎาคม 2557 - 30 มถินุายน 

2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนรายละเอียด ดังนี้

ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท

ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท

ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท

ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท

ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท

ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท

ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท

รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจ�านวน 30,539,586 บาท

โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมิน

อิสระเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะและเป็นบริษทั

ทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีไ่ด้รบัความเหน็จาก ก.ล.ต. 

คอื บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

จ�ากัด

บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถส�าหรับ

พนกังาน โดยโฉนดทีด่นิเลขที ่53902 เล่ม 540 

หน้า 2 เลขทีด่นิ 977 หน้าส�ารวจ 9146 ตัง้อยู่ที่ 

แขวงช่องนนทร ี เขตยานนาวา ตัง้แต่วันที ่ 1 

มถินุายน 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 โดยคดิ

ค่าเช่า  35,000 บาทต่อเดอืน โดยอตัราค่าเช่าคดิ

อ้างอิงจากราคาประเมนิค่าเช่าที่ดินของอาคาร

ส�านกังานของบรษิทั ซึง่เป็นพืน้ทีด่นิซ่ึงอยู่ตดิกัน

เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้น

ของบริษัท
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	 บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 (บาท)		 และความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด		 ณ	31	ธ.ค.63
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.63

WICE Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd.

บรษิทั ไวส์ ซพัพลายเชน 

โซลชูัน่ส์ จ�ากดั

รายได้จากการ

บริการ/ลกูหนี้

การค้า

ต้นทุนการ

ให้บริการ/เจ้าหนี้

การค้า

รายได้ในการจดัการ

ประสานงาน

ระหว่างกนั

เงนิปันผลรบั

รายได้จาก

การบริการ / ลกูหนี้

การค้า

ต้นทุนจากการ

บริการ / เจ้าหนี้

การค้า

8,453,785.31

22,518,615.85

267,630

38,729,132.34

548,584.35

5,553,513

732,612.15

1,990,945

ไม่มี

ยอดค้าง

ไม่มี

ยอดค้าง

161,952.9

4,775,939

WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd. เป็น

หนึง่ในตวัแทนต่างประเทศของบรษิทั ท�าหน้าที่

ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่าง

ประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการใน

อตัราตลาด และบรษิทักเ็ป็นหนึง่ในตวัแทนต่าง

ประเทศของ Wice Logistics (Singapore) 

Pte.Ltd. ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อประสานเพือ่ให้

บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่า

บริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการ

บรกิารของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั Wice Logistics 

(Singapore) Pte.Ltd. มีการจัดท�าสัญญา 

Agency Agreement

เป ็นรายได ้ค ่าบริหารจัดการประสานงาน

ระหว่างกัน ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตรา 

ค่าบรกิารต่อเดอืนๆละ 1,000 SGD

เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก

บรษิทัย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในเดอืน 

มนีาคม 2563 จ�านวน 2,465,787 เหรียญสงิค์

โปร์ เป็นเงนิปันผลรบัของบรษิทั 70% เท่ากับ 

1,726,051 เหรียญสิงค์โปร์ และก�าหนดจ่าย

เงนิปัน ในเดอืน ม.ีค. ก.ค. และ พ.ย. ซ่ึงได้รับ

ครบเตม็จ�านวนแล้ว

บรษิทัให้บรกิารจดัการขนส่งประเภท Customs  

Transport และ Sea Freight แก่บริษทัย่อย

เนื่องจากมีหน่วยบริการอยู ่ที่แหลมฉบังจึง

สะดวกในการจดัการ มกีารคดิค่าบริการโดยใช้

วธิ ีCost Plus Pricing

เป็นบรษิทัย่อย

(ถือหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 100)

เป็นบรษิทัย่อย

(ถือหุ้นโดย 

WICE ร้อยละ 

99.99)
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	 บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	(บาท)	 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 ณ	31	ธ.ค.63	 และความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.63

WICE Logistics (Hong 

Kong)

บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ 

โลจสิตกิส์ จ�ากดั

รายได้จาก

การบริการ / ลกูหนี้

การค้า

ต้นทุนการให้บรกิาร 

/ เจ้าหนีก้ารค้า

เงนิปันผลรบั

รายได้จาก

การบริการ/ลกูหนี้

การค้า

ต้นทุนการให้

บริการ/เจ้าหนี้

การค้า

รายได้ค่าบรหิาร

จดัการด้านบญัชี

การเงนิ/ลูกหนีอ้ืน่

885,395

26,523,129.53

8,747,941.81

43,211

27,783,449.48

720,000

51,528

2,509,557.66

ไม่มยีอดค้าง

12,840

12,195,145.25

ไม่มยีอดค้าง

WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งใน

ตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ท�าหน้าที่ใน

การติดต่อประสานเพ่ือให้บริการในเขตต่าง

ประเทศทีต่นดแูล มกีารคดิค่าบรกิารโดยใช้วธิี 

Cost Plus Pricing ท�าหน้าที่ในการติดต่อ

ประสานเพือ่ให้บรกิารในเขตประเทศไทย ซึง่จะ

มีการคดิค่าบรกิารระหว่างกนั และถอืเป็นรายได้

จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท  Wice 

Logistics (Hong Kong) มีการจัดท�าสัญญา 

Agency Agreement

เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก

บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลใน

เดือนมิถุนายน 2563 จ�านวน 2,761,415 

เหรยีญฮ่องกง เป็นเงนิปันผลรบัของบรษิทั 80% 

เท่ากบั 2,209,132 เหรยีญฮ่องกง และก�าหนด 

จ่ายเงินปัน ในเดือน ก.ค. 2563 ทั้งหมด

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด 

เป็นหนึง่ในตวัแทนของบรษิทั ท�าหน้าทีใ่นการ

ตดิต่อประสานเพือ่ให้บรกิาร มกีารคดิค่าบรกิาร

โดยใช้วิธี Cost Plus Pricing ทั้งนี้บริษัท ยูโร

เอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด มีการจัดท�า

สัญญา Agency Agreement

เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ

ระบบการท�างานด้านการเงินและบญัช ี เพือ่ให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยคดิค่าบรกิารด้านบรหิารจดัการด้านการเงนิ 

และบัญชี ในอัตรา 60,000 บาทต่อเดือน 

โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 

2563

เป็นบรษิทัย่อย 

(ถือหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 80)

เป็นบริษัทย่อย 

(ถือหุ้นโดย 

WICE 

ร้อยละ 40)
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	 บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	(บาท)	 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 ณ	31	ธ.ค.63	 และความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.63

ค่าธรรมเนยีม

สัญญาค�า้ประกนั/

ภาระค�า้ประกนั

วงเงนิสนิเชือ่

1,400,000

89,315.37

ไม่มียอดค้าง

ไม่มยีอดค้าง

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด 

กูย้มืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย โดยบริษทั ไวส์ 

โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูค้�า้ประกัน สิน

เชื่อจ�านวน 70,000,000 บาท ระยะเวลาใน

การกูย้มื 5 ปี ท�าสญัญาวนัที ่7 มนีาคม 2562 

โดย บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) คดิ

ค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัสญัญา 2% จากวงเงนิกู้ 

โดยต้องจ่ายค่าค�้าประกันทุกๆปี จ�านวนปีละ 

1,400,000 บาท

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากดั กูย้มื

เงินจากธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัท ไวส์  

โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ค�้าประกัน

สนิเชือ่จ�านวน 10,000,000 บาท ระยะเวลาใน

การกูย้มื 3 ปี ท�าสญัญาวนัที ่22 กรกฎาคม 2563 

โดย บรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) คิด

ค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัสญัญา 2 % จากวงเงนิ

กูโ้ดยต้องจ่ายค่าค�า้ประกนัทกุๆ ปี จ�านวน ปีละ 

200,000 บาท (ในปี 2563 คดิเป็น 163 วัน)
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	 บุคคล/นิติบุคคล	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ	 มูลค่ารายการ	 ยอดคงค้าง	(บาท)	 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็น
	 ที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 	 (บาท)	 ณ	31	ธ.ค.63	 และความสมเหตุสมผล
	 	 	 	 งวดปีสิ้นสุด	
	 	 	 	 ณ	31	ธ.ค.63

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทิล 

โลจสิตกิส์ จ�ากดั

เงนิให้กู้ยมื 

ดอกเบีย้รบั / 

ดอกเบีย้ค้างรบั

เงนิให้กู้ยมื 

ดอกเบีย้รบั / 

ดอกเบีย้ค้างรบั

เพิม่ทุนจดทะเบยีน

5,000,000

108,333

5,000,000

123,611

12,000,000

1,736,111.11

2,025,462.96

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากัด กู้ยืม

เงินจากบรษิทัไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) 

เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในบรษิทั ระยเวลา 

ในการกูย้มืเริม่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2566 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่ม

ซึง่จะใช้อตัราดอกเบีย้เท่ากนัทกุประเทศ

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ�ากัด กู้ยืม 

เงนิจากบรษิทัไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) 

เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในบรษิทั ระยะเวลา

ในการกูย้มืเริม่วันที ่ 9 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที่  

31 มกราคม 2566 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่ม 

ซึง่จะใช้อตัราดอกเบีย้เท่ากนัทกุประเทศ

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิติกส์ จ�ากัด 

กู ้ยืมเงินจากบริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด 

(มหาชน) เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียน บริษทั

ได้แปลงเงนิกูย้มืเป็นทนุ ในวนัที ่29 ม.ิย.2563 

โดยปัจบุนับรษิทัยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ 

จ�ากดั มีทนุจดทะเบยีน เท่ากบั 100,000,000 บาท

เป็นบริษัทย่อย 

(ถือหุ้น

โดย WICE 

ร้อยละ 40)
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 นายเอกพล พงศ์สถาพร  ดร.อารยา คงสุนทร 

 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

การจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย

การบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมกีารเปิดเผยส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชไีด้สอบทาน

และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลและพฒันาบรรษทัภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รปัชนั รวมทัง้จดัให้มีและด�ารงไว้ ซึง่ระบบการบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคมุภายใน เพือ่ให้ความมัน่ใจได้ว่ามกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชถีกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ 

ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิพล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้ แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระส�าคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 16. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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 17. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวนัเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรใน

สาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนด 

โดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนด

น้ันด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับ

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ

ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการให้บริการเป็นตัวเลขที่มีสาระส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุนและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการด�าเนินธุรกิจ ประกอบกับกลุ่ม

บริษัทให้บริการกับลูกค้าจ�านวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริง

ของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ด้วยมูลค่าและในเวลาที่เหมาะสมโดยการ

 • ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืก 

  สุม่ตวัอย่างมาเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ 

 • สุ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บรกิาร และสอดคล้อง

กบันโยบายการรบัรูร้ายได้ของบรษิทัฯ

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
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 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการให้บรกิารทีเ่กดิขึน้ช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี

 • สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ จากการให้บรกิารตลอดรอบ 

  ระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า

ข้าพเจ้าให้ความส�าคญัเรือ่งการพจิารณาการด้อยค่าของค่าความนยิมและความสมัพนัธ์ของกลุม่ลกูค้าจากการรวมกจิการ ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมข้อ 16 และ 17 เนือ่งจากการประเมนิการด้อยค่าถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีี่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน

การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนด

อตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมนิการก�าหนดหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใช้โดยการท�าความเข้าใจ

กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบข้อสมมต ิ

ทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยการเปรยีบเทยีบข้อสมมติ

ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ

ประเมินการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิารของ 

บริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ดงักล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่�าคญัต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถึงข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบ

บัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใดๆ ต่อข้อมูลอืน่นัน้

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผู้บรหิารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทั

หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่ 

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ

เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

  ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ 

  และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็น 

  ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

  หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

  ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ 

  บัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

  ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ 

  ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย 

  ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ 

  ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยดุการด�าเนนิงาน 

  ต่อเนื่องได้

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 

  แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ 

  ภายในกลุม่บรษิทั เพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน 

  ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี

นัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร

กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนั

และก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่มี้ส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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งบการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายตอบแทนการสอบบญัชใีนรอบปีบัญชีที่ผ่านมาได้แก่ 

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

 • บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ซึง่เป็นผู้สอบบัญช ีในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา มจี�านวนค่าสอบบญัชเีป็นเงิน 1,990,000 บาท  

บริษัทย่อย

2. บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชนส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

 • บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัช ีในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา มีจ�านวนค่าสอบบญัชเีป็นเงิน 200,000 บาท

3. บรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)

 • Ernst & Young llp (Singapore) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่่านมา มจี�านวนเงนิรวม 49,212 เหรยีญ ดอลลาร์สงิคโปร์

4. บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (ประเทศฮ่องกง) 

 • Teton CPA Company. (Hong Kong) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชใีนรอบปีบญัชทีีผ่่านมา จ�านวนค่าสอบ บัญชีเป็นเงิน 340,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

   Guangzhou WICE Logistics Limited มีจ�านวนค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 79,072 ดอลลาร์ฮ่องกง

   WICE Logistics (Shenzhen) Limited มจี�านวน ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 19,040 ดอลลาร์ฮ่องกง

5. บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด 

 • บรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ซึง่เป็นผู้สอบบญัช ีในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา มจี�านวนค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 180,000 บาท

   Liang & Co (AF 0360) เป็นผู้สอบบญัชีของ Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd มีจ�านวนค่าสอบบญัชเีป็นเงิน 12,000 รงิกติมาเลเซยี

   Shenzhen Zhengfeng Li Fu Accounting Firm เป็นผู้สอบบัญชีของ Euroasia TotalLogistics (China) Co.,Ltd มีจ�านวน 

   ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 36,000 หยวนจีน

   Kreston(VN) Auditing and Consulting Companyเป็นผู้สอบบญัชขีอง Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co.,Ltd มีจ�านวนค่าสอบ 

   บญัชเีป็นเงนิ 7,450 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee)

 • ไม่มี

 19. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น





บริษัท ไวส โลจิสติกส จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท (662) 681-6181  แฟกซ (662) 681-6173-75, (662) 681-6123  อีเมล info@wice.co.th

รายงานประจำป

รายงานประจำป  2563 2563
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