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หลกักำรจดัท ำและเปิดเผยข้อมูล 
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”) 
 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี ซ่ึงไดแ้ก่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 
56-2) จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละการก ากบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผูล้งทุนสามารถศึกษาติดตามขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียนเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย ์นอกเหนือจากขอ้มูลในเชิงตวัเลขท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซ่ึงการท่ีผูล้งทุนเขา้ใจและมีขอ้มูลของบริษทัอย่าง
เพียงพอตามความเป็นจริง  
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ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูใ้หบ้ริกำรโลจิสติกส์ระหวำ่งประเทศ แบบครบวงจร (International 
Logistics Service and Solution Provider) ใหบ้ริกำรทั้งกำรน ำเขำ้และส่งออก ทั้งทำงทะเลและทำงอำกำศ ใหบ้ริกำรดำ้นพิธีกำร
ศุลกำกร กำรขนส่งในประเทศ และคลงัสินคำ้ 
 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย 
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ เป็น Logistics Service Provider 

(LSPs) ในระดบัแนวหนำ้ ดำ้นกำรจดักำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ให้บริกำรท่ี “สร้ำงคุณค่ำ” ในงำนโลจิสติกส์แก่ผูส่้งออก 
ผูน้ ำเขำ้ เป็นส ำคญั และบริษทัฯ ไดก้ ำหนดพนัธกิจของบริษทัฯ ข้ึน ดงัน้ี 

 
1. ส่งมอบบริกำรอยำ่งมีคุณภำพ ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ เพ่ือใหลู้กคำ้พึงพอใจ 
2. สร้ำงควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร กระบวนกำรและระบบสำรสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับกำร

เจริญเติบโต 
3. สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ เพ่ือเพ่ิมควำมจงรักภกัดีของลูกคำ้และคู่คำ้องคก์ร 
4. พฒันำควำมควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้และคู่คำ้เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ 
5. สร้ำงกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพื่อสร้ำงผลตอบแทนอยำ่งเหมำะสมแก่ทุกฝ่ำย 

 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในระยะ 3 ปีขำ้งหนำ้ ดงัน้ี 
o บริษทัฯ มีแผนในกำรขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง หรือขยำยสำขำไปยงัต่ำงประเทศ เพ่ือรักษำอตัรำกำร

เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืส ำหรับรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึน ในอนำคตได ้
o บริษทัฯ มีแผนเน้นกำรให้บริกำรท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในเกณฑ์ดี เพ่ือรักษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรขั้นตน้ 

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรม และสร้ำงผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดม้ำกข้ึน 
o บริษทัฯ เน้นกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพเพื่อรักษำฐำนลูกคำ้ปัจจุบัน และมีแผนขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ ส่งผลให ้  

บริษทัฯ มีรำยไดเ้พ่ิมสูงข้ึน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดม้ำกยิง่ข้ึน 
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1.2 ประวตัคิวำมเป็นมำและกำรเปลีย่นแปลงพฒันำกำรทีส่ ำคญั 
 
 ประวตัคิวำมเป็นมำ 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมำจำก Worldwide Industrial Commercial 
Enterprise) (เดิมช่ือ บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั) เร่ิมด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่ง
ประเทศในปี 2536 ซ่ึงเนน้กำรให้บริกำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล โดยมีเส้นทำงหลกั คือ ไทย-สหรัฐอเมริกำ ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งกลุ่มนักลงทุนชำวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษทั Wice Group ซ่ึงเป็นกลุ่ม
บริษัทต่ำงชำติท่ีมีช่ือเสียงด้ำนธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนรวม 30% ต่อมำบริษทัไดข้ยำยกำรใหบ้ริกำรครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรดำ้นพิธีกำรทำงศุลกำกร  
 

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอำรยำ คงสุนทร ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดมี้กำรซ้ือหุ้นของบริษทั
จำกกลุ่มหุ้นส่วนชำวฮ่องกงและชำวสิงคโปร์ ตำมล ำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร บริษทัไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทัใหม่ ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2556 โดยวธีิกำรควบ
บริษทั (Amalgamation) ระหวำ่ง บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั, บริษทั พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ 
จ ำกดั, และ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั จดัตั้งเป็นบริษทัใหม่ แต่ยงัคงใชช่ื้อเดิม คือ บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเป็น 15.00 ล้ำนบำท และมีส ำนักงำนให้บริกำรอยู่ท่ีท่ำเรือแหลมฉบัง 
นอกจำกน้ี ในเดือนธนัวำคม ปี 2556 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้เป็น 180.00 ลำ้นบำท และเขำ้ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ในบริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเปล่ียนช่ือ
เป็น บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท (ทุนช ำระแลว้ 225 
ลำ้นบำท) 

 
บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2545 ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 3.00 ลำ้นบำท โดยกำรร่วมทุนกนัระหว่ำงกลุ่มนักลงทุนชำวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชำวสิงคโปร์และชำว
ฮ่องกงรวม 40% เพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ รวมทั้งใหบ้ริกำรดำ้นพิธีกำรทำงศุลกำกร ซ่ึง
เนน้กำรใหบ้ริกำรรับจดักำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ โดยมีสำขำตั้งอยูท่ี่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปัจจุบนับริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ร้อยละ 99.99 ของทุนช ำระแลว้ ปัจจุบนั SUN มีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ทั้งส้ิน 54 ลำ้นบำท 

 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้ง อยูใ่นประเทศสิงคโปร์ จำกกลุ่มนำยลิม เมง ปุย ผูถื้อหุ้นใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ยนำยลิม เมง ปุย นำยเลียน ฮก ลุง 
และนำงสำวซู ยิ โนจ จ ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำท่ี ตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสำมญั 
ทั้งหมดของ SEL โดยวธีิกำรแลกหุน้สำมญั (Share Swap ) และช ำระดว้ยเงินสด จ ำนวน 424,973,343 บำท  
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 กำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมญัของ SEL จะด ำเนินกำรเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที ่1 วนัท่ี 15 สิงหำคม 2560 บริษทัฯ ได้เขำ้ซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL จ ำนวน 490,000 หุ้น คิดเป็น70% ของ
จ ำนวนหุ้นสำมญั ทั้งหมดของ SEL โดยช ำระดว้ยเงินสด 50% เป็นเงิน 145,318,327 บำท และออกหุ้นสำมญัใหม่ ให้แก่บุคคล
ในวงจ ำกดัเฉพำะเจำะจง (PrivatePlacement) เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนในกำรไดม้ำซ่ึงหุน้ SEL จ ำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ ท ำให้
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและ ทุนช ำระแลว้ จ ำนวน325,949,750 บำท หุน้สำมญั 651,899,500 หุน้  
 
 ส่วนที ่2 บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ บริษทัฯ สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ SEL จ ำนวนท่ี
เหลืออยู ่คือ จ ำนวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้น ในช่วงระหวำ่ง วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 
สิงหำคม 2563 
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พฒันำกำรทีส่ ำคัญของ “WICE” 
 

ปี พฒันำกำรทีส่ ำคญัของ “WICE” 
2536 เร่ิมก่อตั้งบริษทัไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยกำรร่วมทุนกบัไวส์กรุ๊ปจำกฮ่องกง และสิงค์

โปร์ โดยเร่ิมตน้จำกกำรบริกำรขนส่งสินคำ้ไป USA  
2545 ขยำยกำรให้บริกำรคลอบคลุมด้ำนพิธีกำรศุลกำกร และเข้ำร่วม TIFFA (Thai International Freight 

Forwarders Association)  
2546 ไวส์กรุ๊ปฮ่องกงตกลงขำยกิจกำรท ำใหบ้ริษทัไวส์เฟรทในขณะนั้นตดัสินใจขอซ้ือหุน้คืนทั้งหมด เพ่ือด ำเนิน

ธุรกิจต่อในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นเจำ้ของ 100% 
2459 ยำ้ยส ำนักงำนเขำ้สู่ WICE Place :ซ่ึงเป็นอำคำรส ำนกังำนของบริษทัและขยำยส ำนกังำนเพ่ิม ณ สนำมบิน

สุวรรณภูมิเพ่ือเพ่ิมขอบเขตในกำรใหบ้ริกำรอยำ่งทัว่ถึง 
2552 ขยำยส ำนกังำนเพ่ิมเติม ณ อ ำเภอแหลมฉบงั เพ่ือเพ่ิมขอบเขตกำรใหบ้ริกำรสู่ท่ำเรือแหลมฉบงั  
2557 เพ่ิมทุนเป็น 225ลำ้นบำท แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน โดยใหช่ื้อ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  
2558 เพ่ิมทุนเป็น 300 ลำ้นบำท เพ่ือเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชำชนและเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  
2559 เขำ้ซ้ือหุน้กิจกำร SEL ประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 70% และเพ่ิมทุนเป็น 325 ลำ้นบำท  
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บริษัท ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”)  
ทุนจดทะเบียน 54 ลำ้นบำท 

ทุนช ำระแลว้ 54 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท 

Sun Express Logistics Pte.,Ltd (“SEL”)  
ทุนจดทะเบียน 700,000 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ 

 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
โครงสร้ำงบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 99.99 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) (“WICE”) 
ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บำท 

ทุนช ำระแลว้ 325,949,750 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

ร้อยละ 70 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทกำรบริกำร 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกัดงัน้ี  
 

ประเภทของรำยได้ 2556* 2557* 2558 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

1. จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 
(Sea Freight) 

277.99 51.69 377.29 55.75 396.17 57.46 503.93 48.66 

2. จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
(Air Freight)  

146.80 
 

27.29 170.57 25.20 152.37 22.10 293.76 28.37 

3. พิธีการศุลกากรและการขนส่ง
ในประเทศ ( Customs and 
Transport) 

104.01 19.34 122.34 18.08 132.99 19.29 224.79 21.70 
 
 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 528.80 98.32 670.20 99.03 681.53 98.85 1022.48 98.73 

รายไดอ่ื้น** 9.03 1.68 6.57 0.97 7.94 1.15 13.15 1.27 

รวมรำยได้ 537.84 100.00 676.77 100.00 689.47 100.00 1035.63 100.00 

หมายเหตุ :  *   งบการเงินรวม – ประหน่ึงท าใหม่ปี 2556  จดัท าโดยผูบ้ริหาร และรายงานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ** รายไดอ่ื้นๆ เช่นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นตน้  

 
รำยละเอยีดของผลติภณัฑ์และบริกำร 

ลกัษณะกำรให้บริกำร 
บริษทัไวส์โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย เป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร 

(International LogisticsServices and Solutions Provider) ทั้ งการน าเขา้และส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูแ้ละ
แบบไม่เต็มตู)้ และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ี
หลากหลายของลูกคา้ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินคา้แบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจดัการขนส่ง
ตั้งแต่หนา้ประตูโรงงานลูกคา้ตน้ทางเพ่ือส่งมอบไปยงัหนา้ประตูโรงงานลูกคา้ปลายทาง โดยผูส่้งออกเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่า
ขนส่ง และแบบ Exworkคือ การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ท่ีผูน้ าเขา้รับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู ้
ส่งออกไปจนถึงมือผูรั้บปลายทาง 
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แผนภำพกำรให้บริกำรโลจสิตกิส์ระหว่ำงประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นผูใ้ห้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้ งน าเขา้และ

ส่งออก ดว้ยการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศครอบคลุมกวา่ 100 ประเทศ โดยทีมงานผูมี้ประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ท่ีพร้อมเป็นท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจน
วางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึง
ระยะเวลาในการขนส่ง ตน้ทุนในการขนส่ง ประเภท/ ลกัษณะของสินคา้ท่ีขนส่ง ความสะดวกต่อลูกคา้ในการจดัการขนส่ง เป็น
ตน้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศประเภทท่ีไม่มีเรือ/ เคร่ืองบินเป็นของตนเอง 
(Non-Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษัทย่อยจะจัดหาระวางเรือหรือเคร่ืองบินจาก
ผูป้ระกอบการขนส่ง คือสายการเดินเรือ หรือสายการบิน ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ ตลอดจนประสานงานกบัตวัแทน
ต่างประเทศ (Oversea Agent) ซ่ึงถือเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษทัฯ ในประเทศต่างๆ ในการด าเนินการ
จดัการเพ่ือให้สินคา้ถึงผูรั้บอยา่งปลอดภยัตามเวลาท่ีก าหนด การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. กำรรับจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล(Sea Freight) 
 

บริษทัเป็นผูใ้หบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเนน้การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล โดย
บริษทัฯ จะเป็นผูจ้ ัดหาระวางเรือและตูค้อนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงเช่ือถือได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะเป็นผู ้
พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือด าเนินการต่อรองและจองระวางเรือท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ทั้งน้ี บริษทั
ฯ ไดข้ยายเครือข่ายโดยเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น  CGLN ภายใต ้WCAFamily Network ท าใหปั้จจุบนับริษทัฯ สามารถ
ให้บริการรับจดัการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลกัในเขตการคา้ส าคญัในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลกัยงัคงเป็นตลาด
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากบริษทัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม ส าหรับ
ตลาดหลกัรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศฟิลิปินส์ 

การขนส่งสินคา้โดยเรือสามารถขนส่งสินคา้ได้คราวละมากๆ มีตน้ทุนในการขนส่งท่ีถูกกว่าการขนส่งสินคา้ทาง
เคร่ืองบิน เหมาะส าหรับการขนส่งท่ีไม่เร่งด่วน โดยสินคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ (สินคา้ส าเร็จรูป)ช้ินส่วนยานยนต ์
โครงสร้างเหลก็และวสัดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นตน้ การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินคา้ลงในตูค้อนเทนเนอร์ซ่ึงช่วยให้การ
เคล่ือนยา้ยสินคา้รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน โดยตูค้อนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดหลกัๆ คือ ขนาด 20 ฟตุ เหมาะกบัการใช้
งานบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้ าหนักมากแต่มีปริมาณน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกบัการใชง้านบรรทุกสินคา้ท่ีมีน ้ าหนักน้อยแต่มี

http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-air-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
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ปริมาณมาก นอกจากน้ี ตูค้อนเทนเนอร์ยงัมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตูค้อนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) 
แบบเปิดหลงัคา (Open Top) เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และใหเ้หมาะกบัประเภทของสินคา้ท่ีขนส่ง  

 
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ปี 2556 – 2559 

ประเภทกำรให้บริกำร 
ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี (TEU)* 

2556 2557 2558 2559 
สินคา้ขาออก (Export) 6,087 6,315 11,645 15,268 
สินคา้ขาเขา้ (Import) 3,235 3,529 5,917 6,150 
รวม 9,322 9,844 17,562 21,418 
หมำยเหต:ุ * Twenty Foot Equipment Unit หรือตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟตุ 

 
การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

• การขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์(Full Container Load:FCL) หมายถึง การบรรจุสินคา้จนเตม็ตูค้อนเทนเนอร์
โดยสินคา้ในตูจ้ะเป็นของลูกคา้เพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใชตู้ค้อนเทนเนอร์กบัลูกคา้รายอ่ืนๆ เหมาะส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีการขนส่งสินคา้ปริมาณมาก โดยหลงัจากบรรจุสินคา้จนเต็มตูแ้ลว้จะไม่มีการเปิดตูจ้นกว่าจะถึง
จุดหมายปลายทาง บริษทัฯ จะเป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวาง
เรือ จดัหาตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเหมาะกบัสินคา้ ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบสินคา้ลงเรือ ตลอดจนติดตาม
สถานะของสินคา้จนถึงท่าเรือปลายทาง จดัการดา้นเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกบัตวัแทน
ต่างประเทศในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูรั้บ ทั้งน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ผูน้ าเขา้-ส่งออก 

• การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินคา้ไม่เตม็ตูค้อน
เทนเนอร์ โดยสินคา้ในตูจ้ะเป็นของลูกคา้มากกว่าหน่ึงราย ซ่ึงตอ้งร่วมแบ่งใชพ้ื้นท่ีตูค้อนเทนเนอร์เดียวกนั 
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีมีปริมาณขนส่งไม่มากพอท่ีจะเช่าตูค้อนเทนเนอร์ทั้ งตูเ้พ่ือบรรจุสินคา้เฉพาะของ
ตนเอง บริษัทจะท าหน้าท่ีเป็นผูร้วบรวมสินคา้จากลูกคา้แลว้น ามาบรรจุในตู ้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการ
ค านวณพ้ืนท่ีในการจดัวางและจดัท าเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งใหก้บัผูรั้บบรรจุสินคา้ลงตูท่ี้ท่าเรือ โดยจะ
มีสถานีส าหรับการบรรจุสินคา้เขา้ตูห้รือแยกออกจากตู ้เรียกวา่ Container Freight Station  
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2. กำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ (Air Freight) 
 

 บริษทัฯ ยอ่ยเป็นผูใ้ห้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงเนน้การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศ โดยการขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นการขนส่งท่ีมีศกัยภาพสูง เหมาะกบัการขนส่งระหวา่งประเทศท่ีตอ้งการความรวดเร็ว
ในระยะเวลาจ ากดั และเป็นการขนส่งท่ีให้ความยืดหยุน่สูงตอบสนองการเปล่ียนแปลงและเวลาไดเ้ป็นอยา่งดีแต่มีตน้ทุนท่ีสูง
กวา่การขนส่งทางเรือสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ยหรือมีมูลค่าสูงและตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
เป็นพิเศษ ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะเป็นผูติ้ดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและขอ้ก าหนดท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยค านึงถึง
ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยดัตน้ทุนให้ลูกคา้ โดยสามารถให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศได้
ครอบคลุมเขตการคา้ส าคญัในประเทศต่างๆ ซ่ึงตลาดหลกัจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน 
เป็นตน้ สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  

การจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความส าคญักับความรวดเร็วและความช านาญในตวัสินคา้ 
โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัยอ่ยสามารถให้บริการจดัส่งสินคา้แบบเร่งด่วนภายใน 24 ชัว่โมง จากสิงคโปร์
มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door)ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริการ โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเขา้จากประเทศสิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยยงัมีการให้บริการเสริมส าหรับ
ลูกคา้ท่ีตอ้งการให้จดัการขนส่งสินคา้กรณีฉุกเฉิน เช่น การให้บริการรับห้ิวสินคา้แบบถึงมือผูรั้บ (Hand Carrier) ภายใน 24 
ชัว่โมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้เป็นตน้ นอกจากการให้บริการจดัการขนส่งดงักล่าวแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีบริการให้
ค  าปรึกษาในการจดัการระบบโลจิสติกส์ โดยร่วมกบัลูกคา้ในการคิดหาวธีิการจดัการระบบโลจิสติกส์เพ่ือประหยดัตน้ทุนในการ
ขนส่งให้กบัลูกคา้ ในลกัษณะการรวมสินคา้จากหลายๆ Supplier ของลูกคา้รายใดรายหน่ึง (Combined Cargo) แลว้จดัส่งพร้อม
กนั เพ่ือประหยดัตน้ทุนในการขนส่ง 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2556– ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรให้บริกำร 
ปริมำณขนส่งต่อปี (ตนั) 

2556 2557 2558 2559 
สินคา้ขาออก (Export) 1,583 1,664 1,182 1,185 
สินคา้ขาเขา้ (Import) 4,474 3,448 3,049 3,530 
รวม 6,057 5,112 4,231 4,715 
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3. กำรให้บริกำรด้ำนพธีิกำรศุลกำกรและกำรขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport) 
 

 บริษทัฯ มีนโยบายการใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการขนส่งในประเทศ  
 

กำรให้บริกำรด้ำนพธีิกำรศุลกำกร(Customs Broker) 
การน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศตอ้งผา่นพิธีการศุลกากรก่อนน าสินคา้ข้ึนหรือลงเรือ/เคร่ืองบิน โดยบริษทั

ฯ และบริษทัยอ่ยมีการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและเป็นตวัแทนในการออกสินคา้ รวมถึงการจดัเตรียมเอกสารและการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการน าเขา้-ส่งออกใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวตอ้งอาศยัผูช้  านาญการดา้น
พิธีการศุลกากร ซ่ึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเขา้-ส่งออก บริษทัฯ ท่ีให้บริการด้านพิธีการศุลกากร
จะตอ้งมีผูช้  านาญการศุลกากรประจ าส านกังานอยา่งน้อย 1 คน ซ่ึงจะตอ้งไปสอบกบักรมศุลกากร ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีผูช้  านาญการศุลกากรจ านวน 6 คน และมีท่ีปรึกษาอาวโุส ซ่ึงเป็นอดีตผูอ้  านวยการดา้นพิธีการศุลกากร (ปัจจุบนัเกษียณอายุ
แลว้) 

ทั้งน้ี การเป็นตวัแทนออกสินคา้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานทัว่ไป และผูป้ระกอบการ
ระดบัมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบนับริษทัเป็นตวัแทนออกสินคา้ระดบัมาตรฐานทัว่ไป 
และอยูร่ะหวา่งยกระดบัเป็นมาตรฐาน AEO ซ่ึงจะเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลมากยิง่ข้ึน การยกระดบัมาตรฐานเป็น AEO ตอ้งมี
คุณสมบติัผา่นเกณฑต์ามท่ีกรมศุลกากรก าหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซ่ึงคาดวา่ภายในปี 2559 บริษทัจะสามารถ
ยกระดบัเป็นมาตรฐาน AEO ได ้โดยจะไดรั้บสิทธิพิเศษของตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน AEO เช่น การยกเวน้การตรวจ
สินคา้ การยกเวน้การชกัตวัอยา่งสินคา้ท่ีส่งออก สามารถใชห้ลกัประกนัการเป็นตวัแทนออกของระดบัมาตรฐาน AEO แทนการ
วางเงินหรือหลกัประกนัของผูข้นส่ง เป็นตน้ ท าให้การด าเนินการดา้นพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินคา้มีความรวดเร็ว
ข้ึน และสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ยมากข้ึน 

ปริมาณงานพธีิการศุลกากร ปี 2557-2559   

รำยกำร 
ปริมำณงำนต่อปี 

2557 2558 2559 
จ านวน Shipment 10,495 11,648 15,164 
จ านวน ตู ้ 27,995 28,293 30,689 
    

 
4. กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ (Transport) 
 
บริษทัฯ ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ภายในประเทศเพ่ือเป็นการสนบัสนุนธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ เป็น

การให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ โดยบริษทัให้บริการขนส่งสินคา้ในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง 
รถบรรทุกแบบเทกอง (DumpTruck) รถบรรทุก 6 ลอ้ รถบรรทุก 4 ลอ้เป็นตน้ โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไป
ส่งยงัจุดหมายปลายทางท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น โรงงาน หรือ คลงัสินคา้ของลูกคา้ หรือ รับสินคา้จากโรงงานหรือคลงัสินคา้ไปส่ง
ยงัท่ีท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งดงักล่าวจะเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศกบั
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเห็นวา่การให้บริการดงักล่าวเป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ี
ตอ้งการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยงัจุดหมายปลายทาง โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเป็นผูจ้ดัหารถ
ขนส่งท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บริการขนส่งแก่ลูกคา้ ปัจจุบนับริษทัมีหน่วยงานให้บริการอยูท่ี่แหลมฉบงั และบริษทัยอ่ยมีสาขาอยูท่ี่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษทัมีรถบรรทุกขนส่งสรุปไดด้งัน้ี 
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จ านวนรถบรรทุก ปี 2557 – 2559  

รำยกำร 
จ ำนวนรถขนส่ง (คนั) 
2557 2558 2559 

หวัลาก 17 27 27 
หางพว่งบรรทุก 23 37 37 
รถบรรทุก 6 ลอ้ 4 4 4 
รถบรรทุก 4 ลอ้ 6 6 6 
รวมจ ำนวนคนั 50 74 74 

 
ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2557 – 2559   

รำยกำร 
ปริมำณกำรขนส่งต่อปี (ตู้) 
2557 2558 2559 

จ านวนตูท่ี้ใหบ้ริการ 15,016 19,560 26,552 
 

 
 
 
 
 

มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรขนส่งโดยรถบรรทุก 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านึงถึงมาตรฐานความปลอดภยัในการให้บริการขนส่งเป็นอนัดบัแรกควบคู่ไปกบัความ

ตรงต่อเวลาซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตระหนกัวา่การเลือกใชร้ถท่ีมีสมรรถนะสูงประกอบกบัการคดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินคา้ให้ถึงจุดหมายตามก าหนดอยา่งปลอดภยั โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของลูกคา้และบริษทัฯ รถขนส่งทุกคนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยได้มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด และจะตอ้งผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใชง้าน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนกังานขบัรถ
ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี บริษทัไดผ้า่นการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทราวงคมนาคม 
(Q MARK) ตลอดจนไดน้ าระบบ GPS มาใชเ้พ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกบั
ตวัรถเพ่ือติดตามต าแหน่งของรถในขณะปฏิบติังาน บนัทึกและควบคุมความเร็วในการขบัข่ีใหเ้หมาะสม เป็นตน้ 
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5. กำรให้บริกำรคลงัสินค้ำ (Warehouse)  
 
เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในดา้นโลจิสติกส์ บริษทัจึงไดข้ยายการให้บริการคลงัสินคา้ เพื่อครอบคลุมความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยปัจจุบนั บริษทัใหบ้ริการคลงัสินคา้ใน 3 รูปแบบ คือ 
5.1 คลงัสินคา้ทัว่ไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลงัสินคา้ส าหรับเก็บรักษาสินคา้ ท่ีอยูใ่นรูปของวตัถุดิบ หรือ 

สินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือจดัเก็บและส่งสินคา้เขา้ยงัโรงงานผลิตสินคา้ จดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ของลูกคา้ หรือ ใชใ้นการเก็บสินคา้
ส าเร็จรูปของลูกคา้ เพ่ือ รอการจดัส่งไปยงัลูกคา้ในประเทศ หรือ จดัส่งไปยงัต่างประเทศ  

5.2 คลงัสินคา้ท่ีออกแบบเพื่อลูกคา้เฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลงัสินคา้ท่ีออกแบบเพื่อลูกคา้เฉพาะราย 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รายนั้น ๆ เช่น เป็นคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยอาจจะอยูใ่กลก้บัโรงงาน
ของลูกคา้ หรือ อยูใ่กลก้บัลูกคา้ของลูกคา้ หรือออกแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ ของลูกคา้ โดยข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษทั กบัลูกคา้ 

5.3 บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management)  โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับ
คลงัสินคา้ของลูกคา้เอง ดว้ยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลงัสินคา้ การวางแผนก าลงัคนในคลงัสินคา้ การจดัหา
ก าลงัคนในการปฏิบติัการ และการควบคุมการท างานภายในคลงัสินคา้ของลูกคา้ใหเ้ป็นไปตาม ดชันีช้ีวดัผลงาน (KPI) ท่ีตกลง
กบัลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 
 

กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
จากการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญในธุรกิจให้บริการรับ

จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินคา้ภายในประเทศดว้ยรถบรรทุก
หัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพฒันาบริษทัฯ ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการท่ีครบวงจร ทั้งในดา้นความหลากหลายของประเภทการใหบ้ริการและความ
ครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจดัการส าหรับการให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศไดรั้บการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี บริษทัมีกลยทุธ์ในการแข่งขนั เพ่ือรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมรวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

 
(1) กำรให้บริกำรในหลำยรูปแบบ  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการใหบ้ริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ ทั้งตลาดสินคา้

น าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้ งทางทะเล (แบบเต็มตู ้และแบบไม่เต็มตู ้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการท่ี
หลากหลายของลูกคา้ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมการจองระวางภายใตต้น้ทุนท่ีดีท่ีสุด, ด าเนินการดา้นพิธีการศุลกากรทั้ง
ตน้ทางและปลายทาง, จดัหาคลงัสินคา้และกระจายสินคา้, จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทั้งหมด, การจดัหารถบรรทุก
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เพื่อรับ-ส่งสินคา้, บริการอ่ืนๆ เช่น จดัท าหีบห่อ (กรณีลูกคา้ร้องขอ), จดัท าประกนัภยัสินคา้ เป็นตน้ ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการ
น าเขา้-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินคา้จนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตวัแทนต่างประเทศ ในการ
ด าเนินการจดัการเพื่อให้สินคา้ถึงผูรั้บอยา่งปลอดภยัตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงการให้บริการท่ีครบวงจรดงักล่าวเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ใหก้บับริการ และเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ช่วยลดตน้ทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อส่ือสารกบัหลายหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษทัเนน้การให้บริการแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจดัการขนส่งตั้งแต่หนา้ประตู
โรงงานลูกคา้ตน้ทางเพ่ือส่งมอบไปยงัหนา้ประตูโรงงานลูกคา้ปลายทาง และ แบบ Exworkคือ การให้บริการรับจดัการขนส่ง
สินคา้ท่ีผูน้ าเขา้รับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หนา้ประตูโรงงานผูส่้งออกไปจนถึงมือผูรั้บปลายทาง  

 
(2) กำรให้บริกำรอย่ำงมคุีณภำพ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยให้ความส าคญักบัคุณภาพของงานบริการท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ โดยเร่ิมจากการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ จดัรูปแบบและเส้นทางการขนส่งท่ี
เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอยา่งน้อย 3 รูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ และเม่ือลูกคา้ตดัสินใจเลือกแลว้ 
บริษทัจะติดต่อสายการเดินเรือ/สายการบินเพ่ือจอง/ต่อรองค่าระวาง ประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานดา้น
เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการขนส่งสินคา้ทั้งหมดอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ตลอดจนให้ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ ท าให้
ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้ งในและต่างประเทศเร่ือยมา เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกคา้ ความ
ถูกตอ้งแม่นย  าดา้นเอกสารเป็นส่ิงส าคญั และเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการดา้นกระบวนการให้บริการ บริษทัไดพ้ฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพและลดความซ ้ าซ้อนในการท างาน โดยบริษทัได้รับใบรับรองการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจดัการธุรกิจตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยใ์นปี 2556 และ
ใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน “ระดบัดี” กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยใ์นปี 2555 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บรางวลัสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

 
(3) กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรให้บริกำรรับจดักำรขนส่งด้ำนกำรส่งออกและน ำเข้ำ 
ธุรกิจของบริษทัฯ ครอบคลุมการใหบ้ริการรับจดัการขนส่งทั้งดา้นการส่งออกและน าเขา้ ปัจจุบนับริษทัมีรายไดส่้วน

ใหญ่จากการให้บริการรับจดัการขนส่งทางดา้นส่งออก และจะขยายฐานลูกคา้กลุ่มผูน้ าเขา้ ดว้ยการเสนอบริการท่ีหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือช่วยลูกคา้บริหารตน้ทุน การสร้างสมดุลระหวา่งการให้บริการรับจดัการขนส่งทั้งดา้นส่งออกและน าเขา้ เพ่ือรักษา
ความสามารถในการท าก าไร อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของการเติบโตของการส่งออกของไทย โดยท่ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
รับจดัการขนส่งสินคา้ดา้นการน าเขา้ของบริษทัในปี 2558 มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 และในปี 2559 มีอตัราการเติบโต
ประมาณร้อยละ 15 

 
(4) ควำมช ำนำญด้ำนภูมศิำสตร์ 
บริษทัฯ มีความช านาญดา้นภูมิศาสตร์ โดยมีความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา 

มากว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินคา้ได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้ ง
ประเภทขนส่งแบบเต็มตู ้(FCL) และแบบไม่เต็มตู ้(LCL) ดว้ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกนัมีกฎหมายเขา้มาควบคุมธุรกิจรับจดัการ
ขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 
150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีอาจจะไดรั้บความเสียหายจากการขนส่ง ซ่ึงต่างจากตลาดอ่ืนท่ีไม่
มีกฎหมายดงักล่าวรองรับ โดยบริษทัไดมี้การด าเนินการดงักล่าวกบัทาง FMC แลว้ ดงันั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งใหน้อ้ยลง ถือเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทั นอกจากน้ี การใชบ้ริการกบัสายการเดินเรือท่ีวิง่อยูใ่นเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่วา่จะเป็นผูส่้งออก
หรือบริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ จะตอ้งมีการท าสัญญาบริการ (Services Contract) กบัสายการเดินเรือจึงจะสามารถใชบ้ริการ
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ได ้โดยปัจจุบนับริษทัมีสญัญาบริการกบัสายการเดินเรือท่ีวิง่อยูใ่นเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษทั และมีตวัแทน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานจดัการดา้นพิธีการศุลกากรเม่ือสินคา้ไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจดัส่งสินคา้
ใหก้บัผูรั้บปลายทาง ซ่ึงตวัแทนต่างประเทศดงักล่าวเป็นตวัแทนท่ีบริษทัท างานร่วมกนัมานานกวา่ 20 ปี นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมี
ประสบการณ์และความช านาญในการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจีน  

 
(5) ควำมพร้อมของบุคลำกรทีม่คีวำมรู้ควำมช ำนำญ  
เน่ืองจากธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้เป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้มี

ประสบการณ์และความช านาญ ท างานด้วยความถูกตอ้ง แม่นย  า มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ 
(Service Mind) ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความมัน่ใจและเกิดความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ โดยบริษทัมีการวางแผน
ดา้นบุคลากรและพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของบริษทัฯ และให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรโดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ มีการจดัท าแผนการอบรมพนกังานประจ าปี โดยพนกังานแต่ละคนตอ้งไดเ้ขา้อบรมอยา่งนอ้ย 5 หลกัสูตร
ต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี  เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือก าหนดและพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือจูงใจให้บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน โดยพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอายกุารท างานเฉล่ียประมาณ 5 ปี นอกจากน้ี การให้บริการรับจดัการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบต่างๆท่ีบงัคบัใชใ้นการส่งออกหรือน าเขา้ โดยบริษทัฯ และ
บริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานท่ีได้รับใบอนุญาตเป็น
ผูช้  านาญการศุลกากรประจ าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรวม 6 คน เพ่ือใหค้  าแนะน าแก่พนกังานในส่วนงานต่างๆได ้

 
(6) กำรสร้ำงพนัธมติรทำงธุรกจิ  
ธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลเป็นหลกั โดยมีความ

ช านาญในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี จึงท าให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสายการเดินเรือท่ีวิ่งอยู่ในเส้นทางดงักล่าว 
ต่อมาบริษทัมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทางอ่ืนมากข้ึน จึงท าให้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสายการเดินเรือเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือรวมกว่า 15 ราย และธุรกิจของบริษัทย่อยซ่ึงเติบโตมาจากการ
ให้บริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศเป็นหลกั จึงท าให้มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสายการบินกวา่ 10 ราย นอกจากน้ี 
ตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจหรือคู่คา้ท่ีส าคญั ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้บริการจดัการการขนส่งในเขตประเทศท่ีตวัแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนใน
ประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้ งน้ี บริษัทย่อยยงัเป็นหน่ึงในสมาชิกเครือข่าย Sun Express Group ซ่ึง
ประกอบดว้ยบริษทัใน 6 ประเทศและตวัแทนอ่ืนกวา่ 100 แห่งทัว่โลก ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรทางการคา้ท่ีส าคญันอกจากน้ี บริษทั
และบริษัทย่อยยงัเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA,  CGLN ภายใต้ WCA Family 
Network. 

 
(7) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุน 
ดว้ยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมาอยา่งยาวนาน โดยธุรกิจ

มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีปริมาณการขนส่งอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะมีการวางแผนและจองระวาง
เรือ/เคร่ืองบินในปริมาณมาก ส่งผลให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถเจรจาต่อรองราคากบัสายการเดินเรือ/สายการบิน เพ่ือ
บริหารตน้ทุนค่าระวางซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั โดยการบริหารตน้ทุนดังกล่าวเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กับบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในการน าเสนอราคาแก่ลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ดว้ย 
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(8) รักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน 
ลูกคา้ปัจจุบนัเป็นฐานลูกคา้ท่ีสร้างรายไดห้ลกัใหก้บับริษทั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงใหค้วามส าคญักบัการรักษา

ฐานลูกคา้ดงักล่าวให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะเนน้การสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัฐานลูกคา้กลุ่มดงักล่าว โดยพนกังานจะติดต่อ
กบัลูกคา้ปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งการเขา้เยี่ยมเยยีนดว้ยตวัเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ เพ่ือสอบถามถึงความตอ้งการใช้
บริการและเสนอการบริการไดท้นักบัความตอ้งการ เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูน้ าเขา้-ส่งออก ซ่ึงมีความตอ้งการใชบ้ริการอยู่
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัเพ่ิมปริมาณการใชบ้ริการมากยิ่งข้ึนให้ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งน้ี กล
ยทุธ์ในการรักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ี ยงัประกอบดว้ย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร การส่งมอบ
สินคา้ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงบริษทัมีการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการให้มี
คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 
(9) กำรขยำยกำรให้บริกำร 
บริษทัฯ มีแผนเพ่ิมการให้บริการในลกัษณะการต่อยอดการให้บริการกบัลูกคา้รายใดรายหน่ึง เช่น การให้บริการทั้ง

ดา้นน าเขา้และส่งออก หรือทางเรือควบคู่ไปกบัทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแมก้ระทัง่
การขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากน้ียงัขยายไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การใหบ้ริการคลงัสินคา้ โดยบริษทัฯ มองวา่เป็น
โอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการบริการ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัขยายสาขาไปยงัต่างประเทศ เม่ือมีโอกาส
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีมี
ความแตกต่าง โดยมีการจดัท าเวบ็ไซต(์Website) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ www.wice.co.thและ www.sunexpress.co.th
เพื่อใหบ้ริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป และใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกข้ึน  

 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นกลุ่มลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใชบ้ริการ
และทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการท าก าไร ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึง
สินคา้หลกัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใหบ้ริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้ประเภทช้ินส่วน
ยานยนต ์ซ่ึงสามารถแบ่งตามประเภทการใชบ้ริการของลูกคา้ไดด้งัน้ี 
 

ประเภทกำรบริกำร ประเภทสินค้ำหลกั ประเทศน ำเข้ำ-ส่งออกหลกั 
บริการ Sea Freight เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส านักงาน/คอมพิวเตอ ร์, 

ช้ินส่วนยานยนต์, อาหารกระป๋อง,เหล็กและวสัดุก่อสร้าง
วสัดุก่อสร้าง 

สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุ่น, จีน, และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บริการ Air Freight ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์, ช้ินส่วนยานยนต ์ จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถให้บริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศให้แก่กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เช่น เคมีภณัฑ ์เส้ือผา้ พลาสติก เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกัๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี  

(1)  กลุ่มผูป้ระกอบการเพ่ือการน าเขา้และส่งออก(Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย โดยปี 2558 มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 92 ของรายไดจ้ากการบริการ ปี 2559 สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 ของรายไดจ้าก
การบริการ  

(2)  กลุ่มผูใ้ห้บริการรับจัดขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ(Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกบับริษทัฯ  คือ ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล ซ่ึงไม่มีสญัญาบริการ (Service Contract) กบัสาย

http://www.wice.co.th/
http://www.sunexpress.co.th/
http://www.sunexpress.co.th/
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เรือ หรือเป็นบริษทัฯ ท่ีมีปริมาณสินคา้ไม่มากพอท่ีจะใชบ้ริการแบบเต็มตูค้อนเทนเนอร์ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการของ
บริษทัฯ ทั้งแบบเต็มตูแ้ละแบบไม่เต็มตูท้ั้งน้ี ลูกคา้กลุ่มน้ีถือเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบับริษทัฯ  โดยปี 2558 มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 8 รายไดจ้ากการบริการ ปี 2559 สดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการบริการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ในประเทศดว้ยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการ
ดงักล่าวเป็นการสนับสนุนการให้บริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเท่านั้น ดงันั้น ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเป็น
ลูกคา้ต่อเน่ือง ซ่ึงใชบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะ
ให้บริการจดัหารถบรรทุกท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เพ่ือไปรับสินคา้ท่ีโรงงานของลูกคา้มาท่ีท่าเรือเพ่ือด าเนินการส่งออก หรือรับ
สินคา้จากท่าเรือไปส่งมอบท่ีโรงงานของลูกคา้ในกรณีน าเขา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บับริการและอ านวยความสะดวก
ต่อลูกคา้ ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัย่อยสามารถให้บริการลูกคา้ไดค้รบวงจรมากยิ่งข้ึน โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากการ
บริการแบบครบวงจร ดงัน้ี 

 

กลุ่มลูกค้ำ 
2557 2558 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการครบวงจร 481.30 71.81 503.93 73.94 814.08 79.62 

กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอ่ืนๆ 
1. กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Freight  
อยา่งเดียว 

146.62 21.88 153.60 22.53 154.55 15.12 

2.กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ เฉพาะ Custom & 
Transport 

42.28 6.31 24.00 3.53 53.85 5.26 

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 670.20 100.00 681.53 100.00 1,022.48 100.00 
หมายเหตุ : *กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการครบวงจร คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Freight และบริการอ่ืนๆ เช่น การให้บริการ แบบ Door-To-Door /Door-To-Port/ 

Port-To-Door) 

 **กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอ่ืนๆ คือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น Freight หรือ Custom&Transport 
 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีลูกคา้กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมต่างๆไม่มีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึง โดยลูกคา้ 10 ราย

แรกในปี 2557 มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 34.35 ของรายไดจ้ากการบริการ และ และในปี 2558 มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณ
ร้อยละ 48 ของรายไดจ้ากการบริการ ไม่มีลูกคา้รายใดมีสดัส่วนรายไดเ้กินร้อยละ 10ของรายไดจ้ากการบริการ  
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายเสนอราคาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไข

ของการบริการ โดยกระบวนการใหบ้ริการรับจดัการขนส่งทั้งในและระหวา่งประเทศจะปรับใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้แต่ละราย ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีน ามาพิจารณาในการคิดค่าบริการ ไดแ้ก่ รูปแบบการขนส่ง เสน้ทางการขนส่ง ระยะเวลาใน
การขนส่ง ปริมาณสินคา้ ประเภทสินคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลกัษณะการใหบ้ริการ 
ดงัน้ี 

ชนิดของกำรให้บริกำร กำรคดิค่ำบริกำร 
SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL : คิดตามจ านวนตูสิ้นคา้ และขนาดของตูสิ้นคา้ และเสน้ทาง 

 LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร)หรือ คิดตามน ้ าหนัก (ตัน)
แลว้แต่วา่จ านวนใดมากกวา่ 
 

AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT) คิดตามน ้ าหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) 
แลว้แต่วา่จ านวนใดมากกวา่ 

CUSTOMS คิดตามจ านวนใบขนสินคา้ และจ านวนตู ้และประเภทของสินคา้ 
TRANSPORT คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง 
WAREHOUSE คิดตามพ้ืนท่ีการใชง้าน และค่าจดัการ (Handling) และระยะเวลา 
 
โดยมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี 
1. ก าหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยน าเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับท่ีลูกค้าต้องการภายใต้

งบประมาณท่ีลูกคา้ก าหนด 
2. ก าหนดราคาตามราคาตน้ทุนบริการบวกอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และ

อุปทานในตลาด โดยจะก าหนดราคาใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้ 
3. ก าหนดราคาเทียบกบัคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการท่ีมากกวา่ โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและโอกาสทางธุรกิจท่ี

จะไดฐ้านลูกคา้ใหม่ๆเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ 
ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาการก าหนดราคาจากภาวะการแข่งขนัของตลาดในขณะนั้นและความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ

รายควบคู่กนัไป 
 
กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
ช่องทางการจ าหน่ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดงัน้ี 
1. การติดต่อลูกคา้โดยตรง  เป็นการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือติดต่อ

ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ www.wice.co.thและ www.sunexpress.co.thการเสนอบริการ
โดยการติดต่อลูกคา้โดยตรงคิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการบริการ โดยบริษทัจะมีทีม
ขายท าหนา้ท่ีติดต่อและเขา้พบลูกคา้ เพ่ือน าเสนอบริการท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเม่ือบริษทัไดรั้บโอกาสในการ
ใหบ้ริการแลว้ ลูกคา้มกัจะใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับริษทัมีทีมขายซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกั คือ   
• ดูแลลูกคา้ปัจจุบนั (Active Clients) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

และพยายามเสนอบริการใหลู้กคา้ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกคา้เก่า   

http://www.wice.co.th/
http://www.sunexpress.co.th/
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• มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ใหม่ในตลาดเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ
อุตสาหกรรมท่ีมีความแตกต่างกนั 

2. การติดต่อลูกคา้โดยผ่านตวัแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 ของ
รายไดจ้ากการบริการ ซ่ึงตวัแทนในต่างประเทศท าหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อประสานงานในการบริการจดัการขนส่งใน
ประเทศท่ีตนเองเป็นผูดู้แลใหแ้ก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงถือเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ โดยตวัแทนในต่างประเทศก็จะ
แนะน าหรือมอบหมายใหบ้ริษทัเป็นผูดู้แลลูกคา้ของตวัแทนดงักล่าวในการบริการจดัการขนส่งในเขตประเทศไทย
เช่นกนั  
 
ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต ้

WCA Family Network ซ่ึงถือเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหคู้่คา้และลูกคา้รู้จกับริษทัอีกช่องทางหน่ึง   
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
ภำวะอุตสำหกรรม 
“การบริหารจดัการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการท างานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การด าเนินงาน และการ

ควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจดัการขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เกิดการเคล่ือนยา้ย การ
จดัเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา้ วตัถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
ค านึงถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั” (ท่ีมา: นิยามของ Council of Logistics Management) 

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี 2557 รายงานวา่ ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2556 มีมูลค่ารวม 
1.84 ลา้นลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 14.20 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยมีสดัส่วนลดลงจากร้อยละ 
14.40 ในปี 2555 โครงสร้างตน้ทุนโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั และตน้ทุน
การบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ โดยตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้เป็นองคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 51.90 ของตน้ทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั และตน้ทุนการบริหาร
จดัการ คิดเป็นร้อยละ 39 และร้อยละ 9.10 ของตน้ทุนโลจิสติกส์รวม ตามล าดบั โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.4 
ร้อยละ 5.5 และร้อยละ 1.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ตามล าดบั (ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม) ทั้ งน้ี ประเทศไทยมีมูลค่าการคา้ทั้ งมูลค่าการน าเขา้และการส่งออก ดังแสดงตามตาราง
ดา้นล่าง 

        (หน่วย : ลา้นลา้นบาท) 
ปี มูลค่ำกำรค้ำ มูลค่ำกำรส่งออก มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
2553 11.97 6.11 5.86 
2554 13.69 6.71 6.98 
2555 14.89 7.08 7.81 
2556 14.57 6.91 7.66 
2557  14.72 7.31 7.41 
2558 14.13 7.23 6.90 
2559 14.45 7.53 6.90 

ทีม่ำ:ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คือ เป็นประเทศท่ีติดต่อท าการซ้ือขายสินคา้

และบริการกบัประเทศเพ่ือนบา้น การคา้ระหวา่งประเทศจึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาและผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตวั โดยตลาดส่งออกส าคญัของไทย 5 อนัดบัแรกท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปไดด้งัน้ี 

ล ำดบั ประเทศ 
มูลค่ำกำรส่งออก (หน่วย: ล้ำนล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
1 สหรัฐอเมริกา 0.69 0.77 0.81 0.86 
2 จีน 0.82 0.86 0.80 0.83 
3 ญ่ีปุ่น 0.67 0.70 0.68 0.72 
4 ฮ่องกง 0.40 0.40 0.40 0.40 
5 ออสเตรเลีย 0.31 0.30 0.33 0.36 

ทีม่ำ: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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จากขอ้มูลในตารางขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา มาก
ท่ีสุดคิดเป็นประมาณร้อยละ 11.89 ของมูลค่าการส่งออกรวม รองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฮ่องกง และ
ออสเตรเลีย ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 11.48 ร้อยละ 9.96 ร้อยละ 5.53 และร้อยละ 4.98 ของมูลค่าการส่งออก
รวม ตามล าดบั 

โครงสร้างสินคา้ส่งออกของไทย ประกอบดว้ย สินคา้อุตสาหกรรม สินคา้เกษตรกรรม สินคา้อุตสาหกรรมเกษตร และ
สินคา้แร่และเช้ือเพลิง โดยสินคา้ส่งออกในปี 2559 ท่ีมีมูลค่าสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) อญัมณีและเคร่ืองประดบั 4) แผงวงจรไฟฟ้า   5) เมด็พลาสติก  

ทั้งน้ี ตลาดน าเขา้ส าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต ้โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเขา้จากประเทศดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 21.60  
ร้อยละ 15.80 ร้อยละ 6.20 ร้อยละ 5.60 และร้อยละ 3.70 ของมูลค่าการน าเขา้รวม ตามล าดบั สรุปไดด้งัน้ี 

ล ำดบั ประเทศ 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ (หน่วย: ล้ำนล้ำนบำท) 

2556 2557 2558 2559 
1 จีน 1.16 1.25 1.40 1.49 
2 ญ่ีปุ่น 1.26 1.16 1.06 1.09 
3 สหรัฐอเมริกา 0.45 0.47 0.47 0.47 
4 มาเลเซีย 0.41 0.41 0.41 0.39 
5 เกาหลีใต ้ 0.28 0.24 0.24 0.26 

ทีม่ำ: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 
โครงสร้างสินคา้น าเขา้ของไทย ประกอบดว้ย สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป สินคา้ทุน สินคา้เช้ือเพลิง สินคา้อุปโภค

บริโภค และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้าน าเข้าในปี 2559 ท่ีมีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) 
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ 2) เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  3) น ้ ามนัดิบ 4) เคมีภณัฑ ์5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต ์ 

เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยขอ้มูลกรมศุลกากรพบวา่การขนส่งสินคา้ทางเรือมี
มูลค่าสูงสุดประมาณร้อยละ 67.95 ของมูลค่าน าเขา้ส่งออกรวม รองลงมาคือการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบินมีสัดส่วนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 22.96 ของมูลค่าน าเขา้ส่งออกรวม ซ่ึงมูลค่าการขนส่งมีรายละเอียดตามตารางดงัน้ี  

 
 
 
 
 

ทีม่ำ: กรมศุลกากร รวบรวมโดยศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

รูปแบบกำรขนส่ง 
มูลค่ำกำรขนส่งสินค้ำรวมขำเข้ำและขำออก  

2556 2557 2558 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ทางเรือ 10.21 70.19 10.38 70.71 9.56 67.95 
ทางเคร่ืองบิน  3.26 22.41  3.14 21.39 3.23 22.96 
ทางรถยนต ์  1.07  7.34  1.15  7.83 1.27  9.03 
ทางรถไฟ  0.00  0.03  0.00  0.00 0.00 0.04 
ทางไปรษณียภณัฑแ์ละอ่ืน ๆ  0.00  0.03  0.00  0.00 0.00 0.02 
รวม 14.54  100.00

% 
 14.68 100.00

% 
14.07  100.00

% 
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แนวโน้มธุรกจิโลจสิตกิส์ 
 ตลำดโลจสิตกิส์ในไทยคำดกำรณ์โต 7.5% 

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) คาดตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะโตร้อยละ 7.5 (CAGR) โดยมี
มูลค่าสูงถึง 85.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2559 

ฟรอสต ์แอนด์ ซลัลิแวน องค์กรให้ค  าปรึกษาโลก คาดการณ์เก่ียวกบัตลาดโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 12 
ประเทศ (ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เกาหลี อินเดีย มาเลเซีย ไทย จีน เวยีดนาม และอินโดนีเซีย) วา่ ตลาดน้ีจะมี
การเติบโต (CAGR) ท่ีร้อยละ 7.6 ตั้งแต่ปี 2554-2559 โดยมีมูลค่ากว่า 4.09 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2559 และส าหรับ
ประเทศไทย ตลาดโลจิสติกส์จะโตร้อยละ 7.5 (CAGR) โดยมีมูลค่าสูงถึง 85.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2559 

มร. โกปอล อาร์   Vice President, Transportation & Logistics Practice Asia Pacific บริษทั ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน 
องคก์รใหค้  าปรึกษาและวจิยัระดบัโลก เปิดเผยวา่ การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งหลกัส าหรับการขนส่งสินคา้ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 60 ของการขนส่งทั้งหมดในประเทศท่ีท าการวจิยัทั้ง 12 ประเทศ   นอกจากน้ี ปริมาณ
สินคา้ของประเทศต่างๆเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 และมีจ านวนถึง 19.67 พนัลา้นตนัในปีน้ี 

 
แนวโน้มอุตสำหกรรมหลกัในภูมภิำคเอเชียแปซิฟิค 
มร. โกปอล กล่าววา่ ปัจจุบนั ผูใ้ชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์มีพฒันาการท่ีกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก และมีความคาดหวงัต่อผู ้

ให้บริการสูงข้ึนเช่นกนั  โดยลูกคา้เหล่าน้ีตอ้งการความสามารถท่ีจะมองเห็นไดใ้นกระบวนการห่วงโซ่อุปทานจากผูใ้ห้บริการ
เพื่อยกระดบัการจดัการสินคา้คงคลงั การพฒันาเร่ืองการคาดการณ์ความตอ้งการเพ่ิมเติมดา้นการส่ือสาร และท าใหก้ารจดัการโล
จิสติกส์มีความราบร่ืนมากยิง่ข้ึน 

เขากล่าวเสริมวา่ปัจจุบนั ทัว่โลกต่างก็ให้ความส าคญัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ท าใหผู้น้ าภาคอุตสาหกรรมต่างๆจ าเป็นตอ้งยึด
หลกัปฎิบติัเก่ียวกบั กรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics) ท่ีย ัง่ยนื เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
รักษาตน้ทุนไม่ให้สูงข้ึนอีกดว้ยโดยกรีนโลจิสติกส์ดงักล่าวรวมถึง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยลง 
การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดการใชพ้ลงังานน ้ า กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ให้บริกำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
FIATA ห รือ "International Federation of Freight Forwarders Associations" จัดตั้ ง ข้ึน ในกรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2469 เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองคก์ร
ระหว่างประเทศท่ีเป็นศูนยร์วมบริษทัรับจดัการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากองค์
สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบนัเป็นตวัแทนของกลุ่มธุรกิจบริษทัขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 
40,000 บริษทัทัว่โลก จุดประสงคห์ลกัขององคก์รคือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่งทัว่โลกให้เป็นหน่ึงเดียว 
และเป็นตวัแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมขนส่ง โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัการขนส่ง รวมถึงการพฒันาคุณภาพของการบริการการ
ขนส่งของบริษทัในธุรกิจขนส่งโดยการพฒันาและส่งเสริมเอกสารเก่ียวกบัการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็นระบบ
เดียวกนัทัว่โลก ซ่ึงสมาชิกจะตอ้งสนบัสนุนจุดประสงคข์อง FIATA และอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของไทย หรือ TIFFA 
(Thai International Freight Forwarders Association) ซ่ึง TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ตอ้งปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนดส าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือรักษาช่ือเสียงท่ีดีของวิชาชีพผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศโดยมี
หลกัการดงัน้ี 
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1. ด าเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ 
2. แข่งขนัอยูบ่นรากฐานความยติุธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผูอ่ื้น 
3. ไม่เปิดเผยความลบัทางธุรกิจของตนเอง ของคู่แข่งหรือของผูใ้ชบ้ริการ  
4. เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอ่ืนๆ ท่ีติดต่อดว้ย 
5. เคารพต่อหลกัสากลของการด าเนินธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 นอกจากน้ี บริษทัมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผูป้ระกอบการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ภายใตส้ญัญาประกนัภยัท่ีก าหนดความคุม้ครองใหมี้การชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามหลกัเกณฑค์วามรับ
ผิดของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบตามพระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการวา่จะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได ้

 
ภำวะกำรแข่งขัน 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดแ้บ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไวเ้ป็น 5 
ประเภท ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ บริการดา้นพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
เสริม และบริการพสัดุและไปรษณียภณัฑ์ ปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลกั ได้แก่ 
ผูป้ระกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน ้ า ขนส่งทางอากาศ ตวัแทนออกของและตวัแทนขนส่ง และคลงัสินคา้ รวมกวา่ 10,000 
บริษทั และกวา่ร้อยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลางหรือ SMEs (ท่ีมา: www.thai-aec.com) 

จากสถิติฐานขอ้มูลของ BOL (Business on Line) จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการขนส่ง
และสถานท่ีเก็บสินคา้ในปี 2555 – ปี 2557 มีจ านวนเท่ากบั 2,582 ราย 2,596 รายและ 2,405 รายตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
การเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี คู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดง่้าย เน่ืองจากสามารถเร่ิมตน้ธุรกิจได้
ตั้งแต่ขนาดเลก็ดว้ยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศยัความความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และสายการเดินเรือ/สายการบิน โดยผูใ้หบ้ริการโล
จิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัขา้มชาติ หรือผูป้ระกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น  

ผูบ้ริหารของบริษทัประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศจากรายไดข้องผูป้ระกอบการท่ีเป็น
สมาชิก TIFFA ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 90,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง 
เน่ืองจากผูป้ระกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความช านาญเฉพาะ การแข่งขนักนัในธุรกิจจะเน้นท่ีความช านาญใน
เสน้ทางและประเภทของสินคา้ ความเร็วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ รวมถึงเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและ
ความยืดหยุน่ของการให้บริการในราคาท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ กลุ่มผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture)  และกลุ่ม
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน (Local Company) โดยผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 1 จะเป็นผูค้รอบครองตลาดเน่ืองจากมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้น
ขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินมีความยืดหยุน่ของการให้บริการมากกวา่ ซ่ึงบริษทัจดัไดว้า่เป็นหน่ึงในผูน้ า
ดา้นให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในกลุ่มผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินโดยปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีถือเป็นคู่แข่งท่ี
ส าคญัโดยตรงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการต่างประเทศจ านวนประมาณ 5-6 ราย ซ่ึงมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า
บริษทัและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม บริษทัมองว่าความสามารถในการยืดหยุน่ของการให้บริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ี
มากกวา่ รวมถึงการให้บริการท่ีครอบคลุมครบวงจร ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการแข่งขนักบับริษทัคู่แข่ง
ดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี การให้บริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผูน้ าเขา้-ส่งออกสามารถเลือกใชบ้ริการ
จากสายการเดินเรือโดยตรง หรือ เลือกใชบ้ริการตวัแทนรับจดัการขนส่ง อยา่งไรก็ตาม สายการเดินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการ
ประเภทท่าเรือสู่ท่าเรือ (Port-to-Port) ดว้ยปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะท่ีตวัแทนรับจดัการขนส่งสามารถเสนอการใหบ้ริการ

http://www.thai-aec.com/
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ท่ียดืหยุน่ไดม้ากกวา่ ซ่ึงผูน้ าเขา้-ส่งออก มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชต้วัแทนรับจดัการขนส่งเพ่ิมข้ึน ส าหรับการให้บริการรับจดัการ
ขนส่งระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight) เน่ืองจากผูป้ระกอบการสายการบินจะไม่มีการให้บริการตรงกบัลูกคา้ ดงันั้น 
ผูน้ าเขา้-ส่งออกจะใชบ้ริการจากตวัแทนรับจดัการขนส่ง  

 
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

จุดเด่นในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษทัอยูท่ี่ศกัยภาพในการให้บริการท่ีมีคุณภาพครอบคลุม
ความตอ้งการของลูกคา้ ปลอดภยั และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซ่ึงดว้ยความรู้ ทักษะความ
ช านาญ และประสบการณ์ท่ีผา่นมา ท าใหบ้ริษทัมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ในการแข่งขนั โดยผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัมีจุดเด่นใน
การแข่งขนั ดงัต่อไปน้ี 

 
1. มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ และได้รับความ

ไวว้างใจจากลูกคา้มาตลอดระยะเวลากวา่ 20ปี 
2. มีการน าเสนอบริการท่ีหลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับ

จดัการขนส่งระหวา่งประเทศ ทั้งการน าเขา้และส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูแ้ละแบบไม่เต็มตู)้ 
และทางอากาศ และการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ รวมถึง
การให้บริการขนส่งสินคา้แบบประตูสู่ประตู (Door to Door) และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้ค  าปรึกษาใน
การจดัการระบบโลจิสติกส์เพื่อใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนใหลู้กคา้ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ เช่น มีผูช้  านาญการศุลกากรให้ค  าปรึกษา
ดา้นพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการน าเขา้และส่งออกระหวา่งประเทศ 

4. มีเครือข่ายท่ีดีกบับริษทัสายการเดินเรือ/สายการบิน และตวัแทนในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี
ส าคญั รวมทั้งบริษทัยงัเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจดัการขนส่งระหว่างประเทศทั้ งในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต ้WCA Family Network 

5. การเขา้ควบรวมทางธุรกิจกบั บริษทั Sun Express Logistics (SEL) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผูด้  าเนิน
ธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ให้กบัผูผ้ลิตราย
ใหญ่ระดบัโลก และมีความเช่ียวชาญทางดา้นจดัการขนส่งทางอากาศ ท าให้บริษทัเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัทางการขนส่งทางอากาศ 

6. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในกระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและลดความซ ้ าซอ้นในการ
ท างาน 

7. มีศักยภาพในการบริหารตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการจองระวางตูค้อนเทนเนอร์ใน
ปริมาณมาก เพ่ือให้สามารถต่อรองราคากบัสายการเดินเรือและน าเสนอลูกคา้ในราคาท่ีแข่งขนัได ้ซ่ึงจะช่วยลด
ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ดว้ย 
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กำรจดัหำบริกำร   
กำรจดัหำแหล่งทีม่ำของบริกำร 
 

ธุรกจิรับจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งทางดา้นโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการกระบวนการท างาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจยัส าคญัของกระบวนการจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย การจดัหาระวางเรือ/เคร่ืองบิน ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนหลกัของการให้บริการขนส่งของบริษทั และการ
ประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรจดัหำระวำงเรือ/เคร่ืองบิน 
เน่ืองจากค่าระวางเรือ/เคร่ืองบิน เป็นตน้ทุนหลกัในธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ บริษทัและ

บริษทัยอ่ยจึงมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เคร่ืองบิน เพ่ือให้สามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด การจองระวางเรือเส้นทาง
ไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจดัท าเป็นสญัญากบัสายการเดินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสญัญาทุกปี ในสญัญาจะระบุ
ขอ้ตกลงเร่ืองราคาค่าระวางภายใตป้ริมาณการซ้ือระวางขั้นต ่า (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการ
ประเมินปริมาณงานจากขอ้มูลในอดีตและประเมินแนวโนม้งานท่ีคาดวา่จะไดรั้บก่อนท่ีจะลงนามในสัญญา เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะ
สามารถขายระวางไดต้ามท่ีตกลงในสัญญา ซ่ึงการจองระวางในปริมาณมากท าให้สามารถต่อรองค่าระวางและท าใหต้น้ทุนของ
บริษทัแข่งขนัได ้ทั้ งน้ี ราคาท่ีระบุในสัญญาสามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยสายการเดินเรือจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั 
ส าหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอ่ืนและการจองระวางเคร่ืองบินจะไม่มีการจดัท าเป็นสัญญา โดยบริษทัจะน าขอ้มูลการใช้
บริการของลูกคา้ท่ีผ่านมา แลว้ท าการจองระวางเรือล่วงหน้ากบัสายการเดินเรือ ซ่ึงเม่ือลูกคา้ติดต่อขอจองระวางเรือ บริษทัจะ
สามารถยนืยนัการจองกบัลูกคา้ไดท้นัที โดยบริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกสายการเดินเรือ/สายการบินท่ีเหมาะสมใหก้บัลูกคา้ ทั้งน้ี ใน
บางกรณีบริษทัและบริษทัย่อยจะประสานงานกบัตวัแทนในต่างประเทศเพ่ือให้ช่วยบริษทัจดัหาระวางในกรณีท่ีบริษทัตอ้ง
ให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซ่ึงในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรือ/เคร่ืองบินจาก
ผูป้ระกอบการขนส่งจ านวน 15 ราย และ 10 ราย ตามล าดบั  

นโยบายการคดัเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader 
1. มีการใหบ้ริการในเสน้ทางท่ีลูกคา้ตอ้งการและมีตารางการเดินทางท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
3. เป็นผูใ้หบ้ริการทีมีตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้
4. เป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินคา้ได ้

 
(2) ตวัแทนต่ำงประเทศ(Oversea Agent) 
ในกรณีท่ีบริษทัมีการให้บริการรับจดัการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษทัจะประสานงานกบัตวัแทนท่ีเป็นพนัธมิตร

ทางการคา้ในประเทศต่างๆ เพ่ือช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูช่้วยบริษทัในการจดัเก็บ
ค่าบริการในกรณีท่ีลูกคา้ระบุให้เรียกเก็บค่าบริการท่ีปลายทางในต่างประเทศ ดงันั้น การคดัเลือกตวัแทนต่างประเทศจึงเป็นส่ิง
ส าคญั โดยตวัแทนของบริษทัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจรับจดัการขนส่งในประเทศต่างๆ ซ่ึงมีประสบการณ์
ความช านาญและความน่าเช่ือถือในการให้บริการดงักล่าว ทั้งน้ี ตวัแทนดงักล่าวถือเป็นพนัธมิตรและคู่คา้ท่ีส าคญั เน่ืองจาก
ตวัแทนดงักล่าวสามารถเลือกให้บริษทัเป็นตวัแทนของตนเพ่ือประสานงานและให้บริการในเขตประเทศไทยไดด้ว้ยเช่นกนั 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกตวัแทนต่างประเทศดงัน้ี 
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นโยบายการคดัเลือกตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตวัแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 
1. กลุ่มบริษัทพนัธมิตร (Group Company)ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group ซ่ึงประกอบด้วยบริษทัใน 6 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวยีดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่าย
ทัว่โลกกวา่ 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่มตวัแทนต่างประเทศท่ีมีความส าคญั   

2. กลุ่มภาคี (Conference) ท่ีบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น, CGLN ภายใต  ้WCA Family Network ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีมี
สมาชิกเป็นผูป้ระกอบการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพนัธ์บริษทัท่ีเป็น
สมาชิกกับสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จัก โดยบริษัทท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเช่ือถือ และผ่านการ
ตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแลว้  

3. กลุ่มตวัแทนต่างประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีบริษทัท างานดว้ยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการจดัท า
ขอ้ตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหวา่งกนั 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพิจารณาเลือกกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เป็นหลกั เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มน้ีจะมีความน่าเช่ือถือและ

ความรับผิดชอบโดยบริษทัจะพิจารณาจากความสามารถในการท างาน ความรวดเร็วในการตอบค าถามและติดตามงาน และ
ตน้ทุนในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
ธุรกจิให้บริกำรขนส่งในประเทศ 
ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นการให้บริการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจรับจดัการขนส่ง

ระหว่างประทศ ซ่ึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการท างาน เพ่ือให้การบริการมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภยัสูง ปัจจยัส าคญัของกระบวนการขนส่งท่ีมีคุณภาพ มีดงัน้ี  

 
(1) กำรจดัหำและกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะทีใ่ช้ในกระบวนกำรขนส่ง   
ยานพาหนะท่ีส าคญัส าหรับใชใ้นการขนส่ง ประกอบดว้ย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษทัจะสั่งซ้ือจาก

ผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงใน
ปัจจุบนับริษทัมีการสั่งซ้ือรถจากผูผ้ลิตหรือตวัแทนจดัจ าหน่าย โดยรถขนส่งทุกคนัไดมี้การท าประกนัภยัชั้น 1 และประกนัภยั
สินคา้ท่ีรับขนส่ง ซ่ึงมีทุนประกนัภยัมูลค่าสูงกวา่ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การตรวจเช็คสภาพตามระยะการใชง้านของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะท า
การตรวจเช็คตามตารางเวลาท่ีไดมี้การวางแผนไวแ้ลว้ พร้อมทั้งท าการซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพตามระยะการ
ใชง้าน เพ่ือให้รถสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีอายกุารใชง้านยาวนานทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท าสัญญาวา่จา้งการให้บริการ
ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกฮีโน่ กบั บริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

(2)  กำรจดัหำและกำรฝึกอบรมพนักงำนขับรถ 
พนกังานขบัรถถือเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนส าคญัส าหรับงานบริการขนส่งท่ีปลอดภยั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงให้

ความส าคญัในการคดัสรรพนกังานขบัรถท่ีมีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี  
▪ พนกังานขบัรถตอ้งมีประสบการณ์ในการขบัรถบรรทุกอยา่งนอ้ย 2 ปี  
▪ ตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถส าหรับการขบัข่ีรถขนส่งประเภท 3 และ 4 ส าหรับขบัรถประเภทรถหวัลาก  
▪ ตอ้งผา่นการทดสอบจากบริษทั 
เม่ือไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานขบัรถแลว้ พนกังานขบัรถตอ้งผา่นการฝึกอบรมก่อนท่ีจะปฏิบติังานจริง 
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(3) กำรจดัหำน ำ้มนัเช้ือเพลงิ 
ปัจจุบนัรถขนส่งของบริษทัใชก๊้าช NGV และน ้ ามนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยใชบ้ริการ PTT Fleet Card ของธนาคาร

กสิกรไทย ซ่ึงเปรียบเสมือนบตัรเครดิตส าหรับใชจ่้ายช าระค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายในวงเงินท่ีจ ากดัไว ้ซ่ึงจะมีบตัรประจ ารถขนส่ง
แต่ละคนั โดยในบตัรจะระบุทะเบียนรถและเม่ือใชจ่้ายช าระจะตอ้งระบุรหสัผา่น บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการค านวณอตัราการ
ใชเ้ช้ือเพลิงเปรียบเทียบกบัอตัราการใชจ้ริง เพ่ือใหส้ามารถควบคุมการใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่งได ้

 
(4) กำรจดัหำผู้ประกอบกำรรถบรรทุกขนส่ง(Outsource) 
บริษัทเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกคา้ด้วยตัวเอง ยกเวน้ในบางช่วงเวลาท่ีจ านวน

รถบรรทุกไม่เพียงพอท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยบริษทัจะติดต่อกบัผูป้ระกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอ่ืนใหม้ารับ
งานต่อไป เพ่ือใหส้ามารถรองรับความตอ้งการใชบ้ริการรถบรรทุกขนส่งอยา่งเพียงพอ โดยปัจจุบนับริษทัมีผูป้ระกอบการขนส่ง
ท่ีอยูใ่น Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผูป้ระกอบการ คือ เป็นผูใ้ห้บริการในรูปแบบบริษทั 
โดยให้บริการขนส่งสินคา้เป็นธุรกิจหลกั และตอ้งมีประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัสินคา้ขั้นต ่า 1,500,000 บาท มีความสามารถ
ในการใหบ้ริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้บริกำร 
สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี FCL และเคร่ืองบิน: จะจองระวางเรือ/เคร่ืองบิน เม่ือไดรั้บการยนืยนัจากลูกคา้ 
กรณี LCL: จะจองระวางเรือล่วงหน้าและน าพ้ืนท่ีระวางไปเสนอขายแก่ลูกคา้ 

ศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการของลูกคา้ น าเสนอเส้นทางการขนส่ง  
รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้อยา่งนอ้ย 3 ทางเลือก  

เพื่อให้ลูกคา้พิจารณาเลือกแผนการจดัส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

ส่งเอกสารยนืยนัรายละเอียดการจดัส่งให้แก่ลูกคา้ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนดัหมายการส่งมอบสินคา้ 

 

กรณีการขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร์ 
สินคา้จะถูกบรรจุใส่ตูค้อนเทนเนอร์ใน

สถานท่ีของลูกคา้แลว้จึงมาส่งมอบให้บริษทัท่ี
ท่าเรือ 

กรณีการขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ 
ลูกคา้จะส่งมอบสินคา้ให้บริษทัท่ีท่าเรือ เพ่ือ

บรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 

กรณีการขนส่งทางอากาศ 
ลูกคา้จะส่งมอบสินคา้ท่ี 

ท่าอากาศยาน 

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

AWB) 

บริษทัจดัส่ง B/L ท่ีไดรั้บจากสายการเดินเรือ หรือ  
AWB ท่ีไดรั้บจากสายการบิน เพื่อน าไปรับสินคา้ 

 

กรณีลูกคา้ให้บริษทัเป็นผูด้  าเนินการพิธีการศุลกากรและส่งสินคา้ท่ี
ปลายทาง 
1.  จดัเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกคา้ พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงิน

ลูกคา้ 
2. จดัเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing List ให้ตวัแทน

ในต่างประเทศ 
3.   ประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศด าเนินการพิธีการศุลกากร

ตลอดจนตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินคา้ให้ผูรั้บปลายทาง 
4   ตวัแทนยนืยนัการส่งมอบสินคา้ให้บริษทัทราบพร้อมท า 

Settlement 

 
 

 

บริษทัจะประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศช่วยติดตาม
สถานะของสินคา้จนถึงเมืองท่าปลายทาง 

 

กรณีลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรับสินคา้ปลายทาง 
จดัส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกคา้ 

พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกคา้ 
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สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำเข้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ผูน้ าเขา้ และน าเสนอทางเลือกในการให้บริการน าเขา้สินคา้ 

ลูกคา้ผูน้ าเขา้ยนืยนัการใชบ้ริการในการน าเขา้สินคา้ 
 

กรณีผูส่้งออกเป็นผูด้  าเนินพิธีการศุลกากรและน าสินคา้ไป
ส่งมอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน ตน้ทาง (Port to Port) 

ตวัแทนของบริษทัในต่างประเทศประสานงานกบัสายเรือ / สายการบิน ในการแจง้ยนืยนัตารางเรือให้กบัผูส่้งออกและลูกคา้ผูน้  าเขา้ 
พร้อมนดัหมายวนัท่ีท าการบรรจุสินคา้ข้ึนเรือ / เคร่ืองบิน (Loading) 

กรณีลูกคา้ผูน้ าเขา้เป็นผูด้  าเนินพิธีการศุลกากรและรับสินคา้  
ณ ท่าเรือ / สนามบิน ท่ีปลายทาง (Port to Port) 

ตวัแทนบริษทัในต่างประเทศท าการออกเอกสารใบตราส่งสินคา้ให้กบัผูส่้งออกท่ีตน้ทาง หลงัจากสินคา้ออกจากเมืองท่าตน้ทาง 

กรณีตวัแทนของบริษทัในต่างประเทศเป็นผูด้  าเนินพิธีการศุลกากร
และรับสินคา้ ณ สถานท่ีของผูส่้งออกท่ีตน้ทาง (Ex-Work) 

ประสานงานกบัตวัแทนบริษทัในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินคา้ 
และแจง้ลูกคา้ผูน้  าเขา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีสินคา้จะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการน าเขา้ 

กรณีบริษทัเป็นตวัแทนลูกคา้ผูน้ าเขา้ในการด าเนินพิธีการศุลกากร
และขนส่งสินคา้จนถึงสถานท่ีของลูกคา้ผูน้  าเขา้ (Door) 

บริษทัท าการแจง้สินคา้ถึงปลายทางให้แก่ลูกคา้ผูน้  าเขา้ 
ประสานงานส่งมอบใบสัง่ปล่อยสินคา้ (Delivery Order: 

D/O) ให้กบัลูกคา้ผูน้  าเขา้พร้อมเก็บค่าใชจ่้ายในการให้บริการ 
 

บริษทัท าการแจง้สินคา้ถึงปลายทางให้แก่ลูกคา้ผูน้  าเขา้ 
ประสานงานเพ่ือรับใบสัง่ปล่อยสินคา้ (Delivery 

Order: D/O) จากสายเรือ / สายการบิน เพื่อด าเนินพิธี
การศุลกากรขาเขา้ 

นดัหมายกบัลูกคา้ผูน้  าเขา้เพ่ือจดัส่งสินคา้ ณ สถานท่ีของ
ลูกคา้ผูน้  าเขา้พร้อมเก็บค่าใชจ่้ายในการให้บริการ 
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เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการดา้นกระบวนการให้บริการ บริษทัไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วย
เพ่ิมศกัยภาพและลดความซ ้ าซอ้นในการท างาน มีระบบตรวจวดัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาในการท างานในแต่
ละส่วนงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพท่ีบริษทัก าหนด  

 
สรุปกำรเข้ำร่วมเป็นภำคสีมำชิก (Conference) ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

ช่ือสมำคม ตรำสัญลกัษณ์ 
บ ริ ษั ท ที่
เป็นสมำชิก 

วั น ที่ เ ป็ น
สมำชิก 

วนัส้ินสุดกำร
เป็นสมำชิก 

สมำคมในประเทศ     
สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  
( Thai International Freight Forwarders Association: 
TIFFA) 

 WICE 
SUN 

6 ก.พ. 45 
10 พ.ย. 48 

ไม่มีก าหนด 
ไม่มีก าหนด 

สมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย  
(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) 

 WICE 
SUN 

ปี 2547 
ปี 2550 

31 ม.ค. 61 
31 ม.ค. 61 

สมาคมชิปป้ิงแห่งประเทศไทย  
(The Customs Broker and Transportation Association of 
Thailand: CTAT) 

 WICE  
 

12 ก.พ. 57 
 

11 ก.พ. 61 
 

หอการคา้ไทย  
(The Thai Chamber of Commerce Member ship) 

 WICE 
SUN 

17 ส.ค. 53 
17 ส.ค. 53 

ไม่มีก าหนด 
ไม่มีก าหนด 

สมำคมต่ำงประเทศ     

CGLN ภายใต ้ WCA Family Network  
 
 
 

WICE 
SUN 

26 ต.ค. 48 
26 ต.ค. 48 

 

25 ต.ค. 60 
25 ต.ค. 60 

หมำยเหต:ุในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี 
 
WCA Family Network เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งท่ีใหญ่ มีสมาชิกกวา่ 5,700 บริษทัใน 189ประเทศ โดย 

WCA ประกอบดว้ย เครือข่ายจ านวนมากและความช านาญในการใหบ้ริการ  
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
1. รายช่ือสมาชิกจะเขา้ไปอยูใ่น list เพ่ือง่ายต่อการหาและเลือกใชง้าน 
2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินท่ีไม่ได้รับช าระจากสมาชิกลูกหน้ี ให้สมาชิกเจา้หน้ี

สูงสุด 50,000 USD 
3. การประชุมเครือข่ายประจ าปีเพ่ือให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งกนั โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพ่ือพบปะ
เจรจากนัในงานน้ี ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ 

4. ช่วยจดัการปัญหาขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิก 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษัทไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีประวติักระท าความผิดตามกฎระเบียบเก่ียวกับกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการใหบ้ริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองของมลภาวะ
ทางอากาศอนัเกิดจากควนัจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าว จึงไดมี้การ
ใหค้วามรู้เจา้หนา้ท่ีพนกังานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยราชการ 

 
สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
- ไม่มี -  
 
งำนทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี – 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  
 
 จากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ การให้บริการประเภทโลจิสติกส์ นั้น ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ มากมายท่ี
จะส่งเสริมให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัท่ีตั้งไวไ้ด ้ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในดา้นของคุณภาพการบริการ การประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบให้บริษทัไม่
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความส าคญัเช่นกนั ดงันั้นบริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต ไว ้ดงัน้ี  
ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกจิ 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำระวำง 
 ตน้ทุนค่าระวางเรือ/เคร่ืองบินถือเป็นตน้ทุนหลกัในการด าเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ โดยในปี 
2555 – ปี 2558 ตน้ทุนดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 83.69 ร้อยละ 78.59 ร้อยละ 78.77. และร้อยละ 79.79. ของตน้ทุน
รวม ตามล าดบั ดงันั้น ความผนัผวนของค่าระวางซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อตน้ทุนการ
ใหบ้ริการและอตัราก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทั หากกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาค่าบริการเพ่ิมตามตน้ทุนค่าระวางท่ีมีการ
ปรับตวัข้ึนได ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของค่าระวาง จึงให้ความส าคญัตั้งแต่การ
จดัหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้และจองระวางในปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองค่า
ระวาง และมีการจดัท าเป็นสญัญา โดยในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาตามท่ีระบุในสญัญา สายการเดินเรือจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้
อย่างน้อย 30 วนั นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกลชิ้ด เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์และ
แนวโน้มของค่าระวาง ท าให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถก าหนดราคาค่าบริการให้มีส่วนต่างก าไรในระดบัท่ีจะสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงของราคาค่าระวางไดใ้นระดบัหน่ึง  
 โดยปกติการจดัท าสัญญากบัสายเดินเรือ (เสน้ทางไทย – สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซ้ือระวางขั้นต ่า ซ่ึงจะไม่มี
การระบุค่าปรับในสญัญา ทั้งน้ี สญัญาบริการกบัสายการเดินเรือแห่งหน่ึง (เสน้ทางไทย – สหรัฐอเมริกา) ระบุวา่ในกรณีท่ีบริษทั
ฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต ่าท่ีตกลงในสัญญา บริษทัฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอตัรา 250 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือ ตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะมีการประเมิน
ปริมาณงานจากขอ้มูลในอดีตและประเมินแนวโนม้งานท่ีคาดวา่จะไดรั้บก่อนท่ีจะลงนามในสัญญา เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถ
ขายระวางไดต้ามท่ีตกลงในสัญญา ในกรณีท่ีเรือเต็ม สายการเดินเรือจะปฎิเสธการจองระวางเรือ ซ่ึงบริษทัฯ จะสามารถลดยอด 
MQC (Minmum Quantity Commitment) ได ้โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่เคยโดยค่าปรับดงักล่าว  
 
ควำมเส่ียงจำกควำมรับผดิชอบในตวัสินค้ำ กรณีเกดิควำมเสียหำย 

เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความ
เส่ียงจากความเสียหายของตวัสินคา้ระหว่างขนส่งท่ีอาจเกิดข้ึนได้ กรณีท่ีเกิดความเสียหายกบัสินคา้ของลูกคา้และได้มีการ
พิสูจน์ไดว้่าเป็นการขนส่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้บริษทัประกนัภยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบชดเชยความ
เสียหายให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะช่วยสืบหาขอ้เท็จจริงและติดตามการชดเชยความเสียหายใหก้บัลูกคา้ ดั้งนั้น บริษทัฯ จึงให้
ความส าคญัในการคดัเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน รวมถึงผูป้ระกอบการรถขนส่ง (Outsource) เพื่อลดความเส่ียงจากความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินคา้ และให้ความส าคญัในการคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งน้ี ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่เคยช าระ
ค่าชดเชยใหก้บัลูกคา้กรณีเกิดความเสียหายในตวัสินคา้อนัส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมี
นยัส าคญั 
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ควำมเส่ียงในกำรแข่งขัน 
ผูป้ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน ้ า ขนส่งทาง

อากาศ ตวัแทนของและตวัแทนขนส่ง และคลงัสินคา้ รวมกวา่ 10,000 บริษทั และกวา่ร้อยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการขนส่งขนาด
ยอ่มและขนาดกลางหรือ SMEs ซ่ึงคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดง่้าย เน่ืองจากสามารถเร่ิมตน้ธุรกิจได้
ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศยัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และสายการเดินเรือ/สายการบิน อย่างไรก็ตาม การ
แข่งขันในธุรกิจจะเน้นท่ีความช านาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความยืดหยุ่นในการจัดหาเส้นทางขนส่งตาม
งบประมาณของลูกคา้ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ รวมถึงเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและความยืดหยุน่ของการให้บริการ
ในราคาท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจและมีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจ มีการน าเสนอบริการท่ีครบวงจร ตลอดจนให้ค  าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้สามารถ
ประหยดัตน้ทุนใหลู้กคา้ ซ่ึงบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มาตลอดกวา่ 20 ปี 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิกำรให้บริกำรรับจดักำรขนส่งเส้นทำงไทย – สหรัฐอเมริกำ 

บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญในเสน้ทางการขนส่งสินคา้ทางทะเล ไทย – สหรัฐอเมริกา มากวา่ 20 ปี สามารถรับและส่งมอบ
สินคา้ไดทุ้กรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเตม็ตู ้(FCL) และแบบ
ไม่เต็มตู ้(LCL)ท าให้บริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทาง
ไทย –  คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย (ปี 2555 – ปี 2559) ประมาณร้อยละ 14.20 ของรายได้จากการให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางทะเล ดงันั้น แนวโนม้ของรายไดด้งักล่าวจะมีทิศทางเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของบริษทัฯ จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง 
(Routing Diversification) เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงจากปัจจยัลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้นทางระยะไกลไป
ยงัทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกว่าเม่ือเทียบกบัเส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากว่า 
โดยท่ีบริษทัฯ เห็นวา่การรักษาการใหบ้ริการในเสน้ทางระยะไกลจะท าใหบ้ริษทัเกิดความไดเ้ปรียบในเร่ืองความสามารถในการ
แข่งขนั ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือในการขนส่งมีแนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีการให้บริการในเสน้ทางระยะสั้นจะมีอตัราก าไรท่ี
ดีกว่า แต่การแข่งขนัท่ีสูงกว่าเช่นกนั ดงันั้น การท าธุรกิจของบริษทัฯ ก็จะพิจารณา ทั้งการเพ่ิมข้ึนของยอดขายและการรักษา
ความสามารถในการท าก าไร ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดใ้นเส้นทาง ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย 
สัดส่วนรายไดเ้ฉล่ีย ((ปี 2555 – ปี 2559) ของประเทศดงักล่าว รวมกนัประมาณร้อยละ 43.14 ของรายไดจ้ากการให้บริการรับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล  

 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิบุคลำกร 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผูบ้ริหารและบุคลากรในการ
ด าเนินงาน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศส าหรับการ
ส่งออกหรือน าเขา้ รวมถึงผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูช้  านาญการศุลกากรประจ าบริษทัฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ค  าแนะน าแก่
พนกังานในส่วนงานต่างๆ ไดซ่ึ้งจะท าให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความมัน่ใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในกรณีท่ี
บริษทัฯ เกิดการขาดแคลนบุคลกรดงักล่าว อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพในการท างาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้ ง
พนกังานเก่าและพนกังานใหม่อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัมีการจดัท าแผนการอบรมพนกังานประจ าปี โดยพนกังานแต่ละคนตอ้งได้
เขา้อบรมอย่างน้อย 5 หลกัสูตรต่อปี เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี 
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บริษทัยงัจดัให้มีการท างานแบบคู่หู (Buddy) เพ่ือให้พนกังานสามารถท างานทดแทนกนัได ้ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงของบริษทัใน
การพ่ึงบุคลากรคนใดคนหน่ึง ตลอดจนจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือก าหนดและพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
โดยพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอายกุารท างานเฉล่ีย 5 ปี และมีอายกุารท างานเฉล่ียของผูบ้ริหารไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั (Sense of Belongings) โดยในการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานและ
ผูบ้ริหาร (ท่ีไม่ใช่กรรมการ) ของบริษทัฯ จ านวน 7.50 ลา้นหุ้น พร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนในคร้ังน้ี 
เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์ร บริษทัจึงคาดวา่นโยบายดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถ
รักษาบุคลากรของบริษทัไวไ้ด ้

 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ  

เน่ืองจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทัฯ อาจไดรั้บความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากรายไดแ้ละตน้ทุนในรูปสกลุเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทัฯ มีรายได้
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย (ปี 2555 – ปี 2559) ประมาณร้อยละ 81.02 ของรายไดจ้ากการให้บริการ ซ่ึง
หากเงินบาทแขง็ค่าข้ึนยอ่มส่งผลต่อรายไดท่ี้ไดรั้บลดลง และมีตน้ทุนเป็นสกลุเงินต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วนเฉล่ีย (ปี 2555 – ปี 
2559) ประมาณร้อยละ 79.79. ของตน้ทุนบริการรวม ซ่ึงในกรณีท่ีเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้น ความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศยอ่มส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  

ทั้งน้ี ตน้ทุนในรูปสกลุเงินตราต่างประเทศดงักล่าวเกิดจากการท่ีบริษทัฯ มีพนัธมิตรทางการคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจจดัการขนส่งในต่างประเทศเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนให้บริษทัฯ ในการประสานงานเพ่ือให้บริการลูกคา้ ในทางกลบักนั
บริษทัฯ ก็มีรายไดจ้ากการเป็นพนัธมิตรทางการคา้ดว้ยเช่นกนั การท่ีบริษทัฯ มีรายไดแ้ละตน้ทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
จึงถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษทัฯ จะมีการติดตาม
ข่าวสารและความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา เพ่ือจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยท่ีผ่านมาผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนไม่จดัว่ามีนัยส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมของ
บริษทัฯ 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
ควำมเส่ียงจำกกำรมผู้ีถือหุ้นรำยใหญ่ทีม่อี ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  
 ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2560 นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 
40.38 ของทุนช าระแลว้ ท าให้คุณอารยา คงสุนทร และ คุณชูเดช คงสุนทร ยงัคงสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบ
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การ
ขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นตน้ ดงันั้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงในการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส และถ่วงดุลอ านาจดงักล่าว บริษทัฯ ไดพิ้จารณา
ปรับโครงสร้างองคก์รใหม่เพ่ือให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถตรวจสอบได ้และมีการถ่วงดุลอ านาจจึง
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน และประธาน
กรรมการบริษทัจ านวน 1 ท่านโดยบริษทัฯ มีกรรมการบริษทัรวมกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 8 ท่าน ในจ านวนน้ีมีกรรมการท่ี
ไม่ใช่กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานเป็นอิสระตามความเหมาะสม
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และข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีหลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบท่ีได้
ก าหนดไว ้และตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส นอกจากน้ีในกรณีเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
กบักรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว และในการอนุมติัรายการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
 
4.1 รำยละเอยีดสินทรัพย์ทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยถ์าวรท่ีบริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม
เท่ากบั 150.72 ลา้นบาท รายละเอียดสินทรัพยถ์าวร แสดงไดด้งัน้ี 

 

ประเภทของสินทรัพย์ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่ำสุทธิ  
หลงัหักค่ำเส่ือมรำคำ

สะสม (บำท) 
ภำระผูกพนั 

สินทรัพย์ถำวร 

1 
  
  

ท่ีดิน  
 

เป็นเจา้ของ 
 

 
23,800,000 

 
ไม่มี โฉนดเลขท่ี 69738  

เน้ือท่ี 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา 
ท่ีตั้ง ต าบลหน่องขาม อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี  

2 อาคารและส่วนปรับปรุง 
สถานท่ีจอดรถและวางตูสิ้นคา้ 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

18,294,148 
14,784,046 

ไม่มี 
ไม่มี 

3 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ  8,059,338 ไม่มี 
4 ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 44,411,721 ไม่มี 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 41,368,510 ไม่มี 
รวม 150,717,763   
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นอกจากทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน โดยมี
รายละเอียดสญัญาเช่าดงัน้ี  

สัญญำเช่ำ รำยละเอยีดของสัญญำ 

1. สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างอาคาร 
 โฉนดเลขท่ี 53901 เลขท่ีดิน 376 หนา้ส ารวจ 11348  
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 เน้ือท่ีดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 
 

ผูเ้ช่า :   WICE 
ผูใ้หเ้ช่า :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  
                          (เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั) 
ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577  
ค่าเช่า :  ปีท่ี 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท 
                          ปีท่ี 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท 
                          ปีท่ี 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท 
                          ปีท่ี 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท 
                          ปีท่ี 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท 
                          ปีท่ี 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท 
                          ปีท่ี 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท 
                        รวมค่าเช่าทั้งส้ินจ านวน 30,539,586 บาท 
วตัถุประสงค ์  :    เพื่อใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของบริษทั 

2. สญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร  
-  โฉนดเลขท่ี 164087 เลขท่ีดิน 5612 หนา้ส ารวจ 32222 
ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
เน้ือท่ีดิน 42 ตารางวา 

- อาคารพาณิชยบ์นท่ีดินดงักล่าวจ านวน 3 ชั้น 2 คูหา 
 

ผูเ้ช่า  :   WICE 
ผูใ้หเ้ช่า  :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  
                          (เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั) 
ระยะเวลา   :  1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560 
ค่าเช่า  :   31,000  บาทต่อเดือน 
วตัถุประสงค ์  :    เพ่ือใชเ้ป็นหน่วยบริการของบริษทัท่ีแหลมฉบงั 

3.. สญัญาเช่าอาคารของ SUN 
 - พ้ืนท่ีหอ้งของอาคารเลขท่ี 88/8 ชั้นท่ี 4 ถนนนนทรี  
   แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

ผูเ้ช่า :   SUN (บริษทัยอ่ย) 
ผูใ้หเ้ช่า :   WICE   
ระยะเวลา : 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 
พ้ืนท่ีเช่า       :   308 ตารางเมตร 
ค่าเช่า  :  55,400  บาทต่อเดือน 
ค่าบริการ      :   55,400 บาทต่อเดือน 
วตัถุประสงค ์  :    เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของบริษทัยอ่ย 

4.. สญัญาเช่าส านกังาน สาขาสุวรรณภูมิ 
 - หอ้งภายในอาคารตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
-  อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4) 
 

ผูเ้ช่า :   SUN (บริษทัยอ่ย) 
ผูใ้หเ้ช่า :   บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557  - 30 มิถุนายน 2560 
พ้ืนท่ีเช่า       :   51.25 ตารางเมตร 
ค่าเช่า  : 17,937.50 บาทต่อเดือน 
วตัถุประสงค ์   :    เพ่ือใชเ้ป็นสาขาของบริษทัยอ่ย 
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4.2 รำยละเอยีดสินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย 
1) ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ เท่ากบั 247.57 ลา้นบาท  
2) สิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิม  มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ เท่ากบั 3.88 ลา้นบาท 
3) คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ เท่ากบั 7.39 ลา้นบาท  

 
4.3 สัญญำส ำคญัทีเ่กีย่วข้องในกำรด ำเนินธุรกจิ  

 
4.3.1 สรุปสัญญำกบัสำยกำรเดนิเรือ 

บริษทัมีการท าสญัญาบริการกบัสายการเดินเรือ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
1. เสน้ทางการขนส่งหลกั ไดแ้ก่ เสน้ทางไทย-สหรัฐอเมริกา 
2. สายการเดินเรือมีหนา้ท่ีให้บริการจดัระวางเรือให้บริษทัฯ ตามปริมาณขั้นต ่า (Minimum Quantity Commitment: 

MQC) ท่ีระบุไวใ้นสญัญาบริการ 
3. บริษทัฯ จะช าระค่าระวางใหก้บัสายการเดินเรือตามอตัราท่ีระบุในสญัญาบริการ 
4. สญัญาบริการมีอาย ุ1 ปี และมีการต่อสญัญาทุกปี 
5. สายการเดินเรือมีความรับผิดชอบในสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นใบตราส่ง (Bill of Landing) 

 
ทั้งน้ี มีสายการเดินเรือ 1 แห่งระบุวา่ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต ่าท่ีตกลงในสัญญา 

บริษทัฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอตัรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือตูค้อนเทน
เนอร์ขนาด 40 ฟุต) อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะมีการประเมินปริมาณงานจากขอ้มูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บก่อนท่ีจะลงนามในสัญญา เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถขายระวางไดต้ามท่ีตกลงในสัญญา ในกรณีท่ีเรือเต็มสายการเดินเรือ
จะปฏิเสธิการจองระวางเรือ ซ่ึงบริษทัฯ จะสามารถลดยอด MQC ได ้โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่เคยโดนค่าปรับดงักล่าว 

 
4.3.2 สรุปสัญญำกบัตวัแทนต่ำงประเทศ 

กลุ่มเครือข่ำย Sun Express Group สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
1. ร่วมกนัพฒันาการขนส่ง รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลในแง่ ค่าบริการ การแข่งขนั การขาย และการปฏิบติัการ 

และแนะน าถึงธุรกิจขนส่งและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได ้
2. ทั้งสองฝ่ายสามารถใชเ้ครือข่ายของกนัและกนัในการปฏิบติังาน 
3. ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งอีกฝ่ายเป็น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ 
4. ทั้งสองฝ่ายจะเสนออตัราค่าบริการท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
5. ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะไม่ท าธุรกิจท่ีแข่งขนักนั ถา้ไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6. ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งสนบัสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานในการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และ

ทางทะเล รวมถึงการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ  
7. ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งจดัให้มีการบริการท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการน าเขา้และส่งออก เช่น พิธีการศุลกากร, การจดัเก็บ

สินคา้, การส่งมอบสินคา้, การดูแลสินคา้ระหวา่งทาง, การส่งสินคา้ต่อเน่ือง, จดัเก็บค่าบริการจากลูกคา้ เป็นตน้ 
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8. บริษทัฯ ผูรั้บสินคา้จะตอ้งตรวจตราสินคา้ว่ามีความเสียหายหรือสูญหายหรือไม่ ถา้มีความเสียหายต่อสินคา้
เกิดข้ึนจะตอ้งแจง้บริษทัประกนัภยัให้รับผิดชอบ และแจง้บริษทัฯ ตน้ทางทนัทีผ่านโทรสารหรืออีเมล ์เพ่ือหา
วธีิด าเนินการต่อไป 

9. ทั้งสองฝ่ายจะช าระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 
10. ขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดวนัส้ินสุดของสญัญา จนกวา่จะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

นอ้ย 90 วนั 
11. ขอ้ตกลงจะถูกยกเลิกทนัที หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ท าตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 

 
กลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศอ่ืน สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. บริษทัและตวัแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในเขตประเทศและเครือข่ายของตนเอง 
2. บริษทัและตวัแทนต่างประเทศจะประสานงานในการใหบ้ริการจดัการขนส่งใหก้นัและกนั 
3. บริษทัและตวัแทนต่างประเทศจะช าระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 
4. ตวัแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรือส่งสินคา้ใหก้บัผูรั้บจนกวา่จะไดรั้บการช าระเงินจากผูรั้บสินคา้ 
5. ในกรณีท่ีเกิดปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งสินค้า, สินค้าถูกปฏิเสธการรับ, สินค้าเสียหาย เป็นต้น ตัวแทน

ต่างประเทศจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที เพ่ือหาทางแกไ้ข 
6. ขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดวนัส้ินสุดของสญัญา จนกวา่จะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. ขอ้ตกลงจะถูกยกเลิกทนัทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ท าตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 

 
4.4 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วนสนบัสนุน
กิจการของบริษทัฯ อนัจะท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กบั
บริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ใหมี้ความครบวงจรมากยิง่ข้ึน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีเงินลงทุนในบริษทั Sun 
Express Logistics Pte.Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 70 
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกวา่
ร้อยละ5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอยา่งมี
นยัส าคญั 
 
 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัยอ่ยในคดีแพ่ง เพ่ือเรียกร้องให้ชดใชค้่าเสียหายจากการรับขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ โดยบริษทัดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลใหบ้ริษทัยอ่ยชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวน 3.1 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถดัจาดวนัฟ้องจนกว่าบริษทัย่อยจะช าระเงินให้แก่บริษทัดังกล่าวเสร็จส้ิน ต่อมาในระหว่างไตรมาสท่ี 
3/2559 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัยอ่ยชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทั
ดงักล่าวเป็นเงินจ านวน 0.4 ลา้นบาท ตามค าพิพากษาท่ี กค.159/2559 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินช าระ
ค่าเสียหายและบนัทึกการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
 ช่ือบริษทั    :      บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั :  ผูใ้หบ้ริกำรโลจิสติกส์ระหวำ่งประเทศแบบครบวงจร (International  
  Logistics Service and Solution Provider)  

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ :  อำคำร WICE PLACE เลขท่ี 88/8  ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

 เลขทะเบียนบริษทั   :      0107558000156 
 โทรศพัท ์   :      02-681-6181 
 โทรสำร    :     02-681-6173-75 
 E-mail Address    :      info@wice.co.th 
 Website    :      www.wice.co.th 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ :      325,949,750 บำท 

(สำมร้อยยีสิ่บหำ้ลำ้นเกำ้แสนส่ีหม่ืนเกำ้พนัเจด็ร้อยส่ีสิบบำทถว้น) 
      ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 651,899,500 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท  
      ทุนช ำระแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 325,949,750  บำท  

(สำมร้อยยีสิ่บหำ้ลำ้นเกำ้แสนส่ีหม่ืนเกำ้พนัเจด็ร้อยส่ีสิบบำทถว้น) 
 บุคคลอำ้งอิง 
 นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์  :      บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 0 2009-9000 
โทรสำร : 0 2009-9991 
SET Contact center: 0 2009-9999 
E-mail : SETContactCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 

 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   : ไม่มี  

 
ผู้สอบบัญชี       : บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดย 

นำงสำวพิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4521 
อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 ถนน
รัชดำภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
โทรศพัท ์: 0-2264-0777 , 0-2661-9190 โทรสำร : 0-2264-0789-90 
อีเมล ์: ernstyoung.thailand@th.ey.com 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.tsd.co.th/
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ผู้ตรวจสอบภำยใน   : บริษทั เวล แพลนน่ิง โซลูชัน่ จ ำกดั  โดย 
     นำงสำววรลกัษณ์ ล้ิมสุขประเสริฐ และ นำงสำวหสัยำ ใจบูชำศกัด์ิ  

11 ซอย 6 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 10700 
โทรศพัท ์: 0-2434-3746 
อีเมล ์: wpsthai@gmail.com 
 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
ทีป่รึกษำหรือผู้จดักำรภำยใต้สัญญำกำรจดักำร 

: ไม่มี 
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ส่วนที ่2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 651,899,500 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 651,899,500 หุน้ คิดเป็น 325,949,750 บาท โดยบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เม่ือวนัท่ี            
11 มกราคม 2560 เป็นดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สดัส่วน (%) 

1 นางอารยา คงสุนทร 154,320,280 23.672 

2 นายชุเดช คงสุนทร 108,939,320 16.711 

3 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร 66,857,280 10.256 

4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติสุนทร 46,298,200 7.102 

5 MR.LIM MENG PUI 30,579,760 4.691 

6 Ms.CHOO YIE NGOH 24,990,860 3.834 

7 MR.HOCK LOONG LIEN 19,202,800 2.946 

8 MR.TAI WAI FUNG 15,577,060 2.389 

9 นางปียะนนัท ์ชยัศรีสุรพนัธ ์ 13,400,000 2.056 

10 นายราม ตนัติกลุสุนทร 12,157,880 1.865 

11 ผูถื้อหุน้อ่ืน 159,576,060 24.482 

รวม 651,899,500 100 
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 7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีมีจ านวน
สูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ
อยา่งมีนยัส าคญั 
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และส ารองตามกฎหมาย ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอเพ่ือขออนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายปันผลระหวา่งกาลได ้โดยรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 
7.5 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อยและ / หรือบริษัทร่วม 

  ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ในอตัราร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ้ าเงินก าไรสุทธิจ านวน
ดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการด าเนินงานของบริษทั 
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8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 
 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 4 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 8.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย 
 

ล ำ
ดบั 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำร่วม
ประชุม 

1 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทั  
กรรมการอิสระ 

5 5 

2 นางอารยา คงสุนทร  กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน 

5 5 

3 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5 5 

4 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและ
สนบัสนุน 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

5 5 

5 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุ
สุนทร 

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

5 5 

6 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5 5 

7 นายวชิยั แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

5 5 

8 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการพิจารณาและ 
สรรหาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5 5 
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กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนัตำมหนังสือรับรองบริษัทฯ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษทัฯ คือ นางอรยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร 
หรือ นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร กรรมการสองในส่ีท่านลงลายมือช่ือร่วมกัน 
พร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
  

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัจ ากดั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

บริษทัมหาชนจ ากดั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 มีมติให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การจดัการบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ไดมี้มติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั 

2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
3. จดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
4. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังาน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี การมอบ
อ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจสามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วน
ไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแ้ล้ว ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม ก ากบัดูแลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการอันได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือ
โอนกิจการของบริษทัทั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ
บริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
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8. อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  

9. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
10. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้  าเนินการ 
11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้น
 ไดต้ามท่ีเห็นสม ควร ทั้งน้ีจะไม่มีการมอบอ านาจให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
การด าเนินการ 

12. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือ
เขา้เป็ยหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

13. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ี
บริษทัท าข้ึนหรือถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัในเครือ 

-46- 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีโครงสร้างท่ีเป็นอิสระจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูบ้ริหาร และมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมด (คร้ัง)  
1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2 นายวชิยั แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือนางสาววรลกัษณ์ ล้ิมสุขประเสริฐ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

 โดยมีนายวชิยั แซ่เซียว เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะ
สามารถท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
 ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัจ ากดั คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
บริษทัมหาชนจ ากดั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ไดมี้มติก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไวด้งัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจัดการได้
ด าเนินการเพ่ือติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว  

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวลมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
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ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม กฎ
บตัร (Charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใด
ดังต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้
การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึงต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

10 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ย 
 ณ . วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 

 
ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรรมการบริษทั เก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้มี) (โดยขอรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั) 

2. ด าเนินการสรรหาและน าเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นคร้ัง
แรกและพิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระและสมควร
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการด าเนินการเก่ียวกบัวิสัยทศัน์และกล
ยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั้งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือก าหนดการใหโ้บนสัและการข้ึนเงินเดือนประจ าปีของทั้งบริษทั โดย
ใชเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  
 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร จ านวน 3 ท่านประกอบดว้ย  
 ณ . วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร มี 

 

 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 

1 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 

2 นายวชิยั แซ่เซียว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 

3 นางอารยา คงสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมด (คร้ัง) 

1 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 1/1 

2 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 1/1 

3 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 0/1 
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 ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กฎบัตรการบริหารความเส่ียงองค์กร นโยบายและ

กระบวนการบริหาร รวมทั้ งเสนอแนะแนวทาทงการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ    
บริษัทฯ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนิน แผนธุรกิจ และ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

2. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งเคร่ืองมือต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และ
มีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการพฒันาวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร 

3. ก ากบัดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั พร้อมทั้งให้ค  าแนะน า 
เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับท่ียอมรับได้
สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง  

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร ท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือ
เหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจาจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว  

5. รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 
 
 ณ . วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นางอารยา คงสุนทร ประธานกรรมการบริการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
3 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ

และสนบัสนุน 
4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการ 

 
ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการ
ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาอนุมติั และ/หรือ ให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลกั
ปฏิบติัตามระเบียบ/ ขอ้ก าหนดของการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษทั ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็นไปตามกรอบท่ี
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คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั ทั้งน้ีให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมติั การเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระหวา่งท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการจดัซ้ือสินคา้และบริการตามปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั 

5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพยถ์าวร ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั 

6. อนุมติัการเสนอราคาสินคา้ และ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินเกินกวา่ 20 ลา้นบาท (ยี่สิบ
ลา้นบาท) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั 

7. อนุมติังบประมาณการกู้ยืม การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหน้ี สัญญากูเ้บิกเงินเกินบัญชี หรือ
สินเช่ืออ่ืนใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั 

8. อนุมติังบประมาณรายจ่ายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ต่อรายการ / โครงการ 
9. อนุมติังบประมาณค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาทของแต่ละ

ประเภท 
10. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาดการบริหารงานของบุคคล และ

ดา้นการปฏิบติัการอ่ืนๆ 
11. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การก าหนด

เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู ้บริหาร และการเลิกจ้าง ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

12. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษทัอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบริหารไดโ้ดยมติคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให ้กรรมการผูจ้ดัการ หรือพนกังานบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานต่างๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ีการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั  
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โครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

ผูต้รวจสอบภายใน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
นางอารยา คงสุนทร 

 

 

 

ผู้จัดกำรท่ัวไป 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 
นายชูเดช คงสุนทร 

ผู้จัดกำรทั่วไป 
ฝ่ำยขำยแลกำรตลำด 

นางสาวสมใจ ปุราชะโก 

ผู้จัดกำรฝ่ำยพฒันำธุรกจิใน 
Eastern Seaboard 

นายราม ตนัติกุลสุนทร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน 
นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร 

 

ผู้จัดกำรทั่วไป ฝ่ำยคลงัสินค้ำ  
นายโชคชยั พฤฒิสาร 

 
ผู้จัดกำรท่ัวฝ่ำยปฏิบัติกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
 

เลขำนุกำรบริษัท 
นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องค์กร 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
3 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน 
4 นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูจ้ดัการ ฝ่ายขายและการตลาด 
5 นายราม ตนัติกลุสุนทร ผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern Seaboard 
6 นายโชคชยั พฤฒิสาร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้  
7 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

1. ควบคุมดูแลกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

2. ด าเนินการหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

3. เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารของบริษทัทุกประการ 

4. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ บริษทัไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี จะไม่มีการมอบ
อ านาจช่วงใหแ้ก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ไม่วา่
ภายในและภายนอกบริษทั  

6. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และสญัญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษทั
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวธีิการจดัท าสญัญาดงักล่าว  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะ
กรรมบริษทั  

7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการจดัซ้ือสินคา้และบริการตามปกติของบริษทั ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 
ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั และการจดัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ถาวรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) ตามท่ีอนุมติัไวใ้นคู่มืออ านาจ
อนุมติั  

8. อนุมติัการเสนอราคาสินคา้ และ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท (ยีสิ่บลา้น
บาท ) ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจอนุมติั 

9. อนุมติัการกูเ้งินสินเช่ือ การออกตราสารหน้ี สญัญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี หรือสินเช่ืออ่ืนใดจากธนาคาร หรือสถาบนั
การเงิน หรือบุคคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท(  

10. อนุมติังบประมาณรายจ่ายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท ต่อรายการ/โครงการ 
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11. อนุมติังบประมาณค่าใช่จ่ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทของแต่ละ
ประเภท 

12. พิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้แก่
พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้ริษทั 

13. มีอ านาจพิจารณาวา่จา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน /ฝ่าย/แผนก หรือการ
พน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังานทั้งหมด
ของบริษทั ยกเวน้พนกังานระดบัผูบ้ริหาร 

14. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทัและเพื่อรักษาระเบียบ วนิยัการท างานภายในองคก์ร  

15. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั/ คณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป  
 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดโ้ดยมติคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาจมอบอ านาจให้ กรรมการผูจ้ดัการ หรือพนกังานบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานต่างๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ีการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั  
 
เลขำนุกำรบริษัท  
 คณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 (ก) ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำร 
 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบ้ียประชุมกรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 
 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม 

กำรประชุมคณะกรรมกำร  

ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

หมำยเหตุ: นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร, แสดงความจ านงขอสละสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยูแ่ลว้ 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมกรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 
 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม 
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อคร้ัง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  20,000 บาทต่อคร้ัง 

 
  
 ประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์รในรูปแบบของเบ้ียประชุมกรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 
 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมส่ียงองค์กร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 25,000 บาทต่อคร้ัง 
 กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  20,000 บาทต่อคร้ัง 
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ในปี 2558 และปี 2559 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัดงัน้ี  
 

ช่ือ – สกลุ 
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1. นายเอกพล พงศส์ถาพร/1 4/4 - 160,000 5/5 - - - 2 280,000 

2. นางอารยา คงสุนทร /2 4/4 - - 5/5 - 1/1 - 2 - 

3. นายชูเดช คงสุนทร/2 4/4 - - 5/5 - - - 2 - 

4. นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร/2 4/4 - - 5/5 - - 1/1 2 - 

5. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร/3 4/4 - - 5/5 - - 0/1 2 40,000- 

6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ /1 4/3 3/3 135,000 5/5 5/5 - - 2 225,000 

7. นายวิชยั แซ่เซียว/1 4/4 3/3 140,000 5/5 5/5 1/1 - 2 260,000 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ/1 4/4 3/3 140,000 5/5 5/5 1/1 1/1 2 290,000 

หมายเหตุ : /1 กรรมการล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 6 - 8 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2557 
/2 กรรมการล าดบัท่ี 2 – 4  แสดงความจ านงขอสละสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากกรรมการดงักล่าว

ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารอยูแ่ลว้  
/3กรรมการล าดบัท่ี 5 แสดงความจ านงขอรับค่าเบ้ียประชุมในรอบการประชุมคร้ังท่ี 5/2559  

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
 

 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวนผูบ้ริหาร  7 คน 13 คน 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (ลา้นบาท) 25.65 39.92 
รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 
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(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน  
 นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน โดยเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 15 กุมภาพนัธ์ 
2553 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพรายละเอียด ดงัน้ี  

 

อำยุงำน 
เงนิสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลีย่ 

ผลประโยชน์สุทธิ (ร้อยละ) 
นอ้ยกวา่ 1 ปี ไม่มี 

ครบ 1 ปี แต่นอ้ยกวา่ 3 ปี 10 
ครบ 3 ปี แต่นอ้ยกวา่ 5 ปี 20 
ครบ 5 ปี แต่นอ้ยกวา่ 7 ปี 50 
ครบ 7 ปี แต่นอ้ยกวา่ 10 ปี 70 
ครบ 10 ปี ข้ึนไป 100 

 

บุคลำกร   
(1) จ ำนวนพนักงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีจ านวนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี  
 

ส่วนงำนหลกั จ ำนวนพนักงำน (คน) 
1. ฝ่ายขายและการตลาด   32 
2. ฝ่ายปฏิบติัการ ดา้นการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
29 

3. ฝ่ายปฏิบติัการ ดา้นพิธีการศุลกากร  14 
4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน* 16 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern Seaboard 68 
6. แผนกทรัพยากรบุคคล 4 
7. แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ* 3 
8. ฝ่ายคลงัสินคา้ 11 
9. เลขานุการบริษทั 1 
10. เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 1 
11. ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน 1 

รวม 180 
พนกังานของบริษทัยอ่ย 55 
รวม 235 
หมำยเหตุ: * ภายใตโ้ครงสร้างองคก์รของบริษทั ฝ่ายบญัชีและการเงินและแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศจะข้ึนตรงต่อประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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(2)  ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2559 บริษทัไดใ้หค้่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และ
อ่ืนๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมดดงัน้ี 

 

 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวนพนกังาน (คน) 228 235 
ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 75.86 173.06 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ไม่มี  
 

(3) นโยบำยในกำรอบรมและพฒันำพนักงำน  
 ผูบ้ริหารบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทั
จึงมีนโยบายการจดัอบรมพนกังานในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการตลาด การบญัชี การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภยั
ในการท างาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษทัเองและการส่งพนกังานเขา้อบรมจากหลกัสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละระดบั โดยพนกังานแต่ละคนตอ้งเขา้อบรมอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมงต่อปี 
  

ตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรม 

• สุข 7 วนักบั 7 กรูู 

• การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสร้างสมรรถนะในการท างาน 

• Process Mapping 

• Coach Yourself 

• กระบวนการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้Process G8D 

• สุดยอดทีม 

• Problem Solving and Decisioทกัษะการขายและน าเสนอเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

• การสร้างจิตส านึกดา้นการเพ่ิมผลิตภาพในองคก์ร 

• การจดัท าเอกสารส่งออกอยา่งมืออาชีพและบริหารความเส่ียง 

 

ดว้ยวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน บริษทัมีการจดัท าแผนงานการฝึกอบรม 
รวมถึงจดัตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2559 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการท างานของพนกังานทุกฝ่ายงาน 
อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพการท างานให้ดียิง่ข้ึน ทั้งน้ี สามารถสรุปค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของ
บริษทัได ้ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร (บาท) 

1,071,803 917,788 622,428.97 1,550,220.94 

 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

59 
 

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์การก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเพื่อน ามาเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการมีดงัน้ี 
 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมี
ความส าคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ
ประกอบดว้ยกรรมการ ท่ีมีคุณสมบติัและหน้าท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการ
ก าหนดบทบาทภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 
 
 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ มีเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of shareholders) 
2) การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable treatment of shareholders) 
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Role of stakeholders)  
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency) 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board) 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั
ก าหนด และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่นการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน  
1.1  การประชุมผูถื้อหุน้  
ก่อนวนัประชุม  

 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยแจง้ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 บริษทัฯ แจง้ก าหนเการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 และระเบียบวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่ยระบบสารสนเทศตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

 บริษทัฯ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์
เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้ งหนังสือมอบอ านาจฉันทะฉบับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และแจง้การเผยแพร่เอกสารการประชุมยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาการลงมติ 
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 บริษทัฯ ไดล้งประกาศหนงัสือเชิญประชุมลงในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
3 วนั และไดน้ าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม 30 วนั  

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
หนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แบบ ก หรือ ข. หรือ ค. และ
บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วนัประชุม 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 วนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม    สุร
ศกัด์ิ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษทั ควิดแลบ จ ากัด  น าโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) 
ตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใชใ้นการประชุม และเพ่ือความโปร่งใส บริษทัฯ จึงจดัให้มี
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ จ านวน 3 คน โดยเป็นผูแ้ทนจากส านกังานกฎหมาย
และผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นการประชุม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม จ านวน 8 คน (ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) ซ่ึงรวมถึง
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 ผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินและส านกังานกฎหมายเขา้ร่วมประชุม
เพื่อตอบค าถาม และรับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  

 ก่อนเร่ิมประชุม ประธานในท่ีประชุมแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
ทั้ งน้ีก่อนลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผูถื้อหุ้น
อภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้ งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งน้ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารตอบขอ้ซักถามอยา่งชดัเจนทุกค าถามแลว้จึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติ ส าหรับระเบียบวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ ประธานแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบทั้ง
ก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนส้ินสุดการประชุม โดยประธานด าเนินการประชุมให้สอดคลอ้งกับ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยไดป้ระชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ่นหนงัสือเชิญประชุม  

 
ภายหลงัการประชุม 

 บริษทัฯ เผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซต์
บริษทัฯ ทนัทีเม่ือการประชุมส้ินสุดลง  

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผุ ้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 
โดยไดบ้นัทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุมท่ีชดัเจน และระบุผลการ
ลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
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 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดจ้ดัท าโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึง
ผลการประเมินดงักล่าว บริษทัฯ ไดรั้บคะแนน 96.25 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 นอกจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แลว้ บริษทัฯ มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 จดัข้ึน
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีระเบียบวาระหลกัคือ การพิจารณาอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Sun Express 
Logistics Pte.Ltd. (SEL) และการอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว บริษทัฯ ได้
ใหสิ้ทธิต่อผูถื้อหุน้ และมีการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัเช่นเดียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
 
2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การด าเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกรายทั้งผูถื้อ
หุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารรวมทั้งผูถื้อหุ้นต่างชาติและผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือเป็นการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี จะเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจและเช่ือมัน่ในการท่ีเขา้มาร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีหลกัการดงัน้ี  

• บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปี
บัญชี และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

• บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ใน
เวลาอนัสมควร และมีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียง
โดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้แนวทางดงักล่าว
ใหทุ้กคนในบริษทัฯ ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

• คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัฯท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯโดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรม
ท่ีท ากบับริษทัฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว  

3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
3.1 บทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ไดแ้ก่ลูกคา้ 
ผูถื้อหุน้และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคณะกรรมการตระหนกัและใหค้วามมัน่ใจวา่ ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของบริษทัฯ จะไดรั้บการดูแลอยา่งเตม็ท่ี โดยคณะกรรมการจะระบุวา่ผูใ้ดคือกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ใหค้รบถว้น
และก าหนดล าดบัความส าคญัให้เป็นขอ้พิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือท าให้การด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตอ้ง
ลม้เหลว หรือไม่ส าเร็จ และคณะกรรมการจะรายงานขอ้มูลนอกเหนือจากทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการ
ดูแล และค านึงถึงเป็นอยา่งดีในการตดัสินใจด าเนินงานของบริษทัฯ 
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  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานบริษทัฯ ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน โดยยดึเป็น
ภาระหนา้ท่ีและเป็นวนิยัท่ีทุกคนพึงปฏิบติั สรุปไดด้งัน้ี  

1) ควำมรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ค านึงถึงการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดย
รักษาสถานภาพทางการเงินใหมี้สถานะมัน่คงเพ่ือประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

2) ควำมรับผดิชอบต่อลูกค้ำ บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ในการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
ทนัสมยั ต่อการใชง้านของลูกคา้ทุกรายดว้ยบริการอย่างใส่ใจและเท่าเทียมกนั ในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งดีท่ีสุดในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมุ่งรักษาและพฒันาระดบัการบริการท่ีมีคุณภาพท่ี
ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3) ควำมรับผดิชอบต่อเจ้ำหนี ้ บริษทัฯ เนน้การปฎิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะ
การเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการระดุมทุนไปในทางท่ีขดักบั
วตัถุประสงคแ์ผนการใชเ้งิน 

4) ควำมรับผดิชอบต่อพนักงำน บริษทัฯ ให้ความเคารพต่อสสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน จดัให้มี
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี ปลอดภยั สวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งท่ียติุธรรมเหมาะสมกบัสภาวะตลาด
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนไดมี้โอกาสเติบโตในสายอาชีพและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและ
มีความผกูพนัธ์กบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

5) ควำมรับผดิชอบต่อผู้ทีม่คีวำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิ บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกนัทั้งกบัคู่คา้ และผูร่้วมทุนภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

6) ควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพและ
ปฏิบติัตามกฎหมายตลอดจนขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
สูญเสียต่อชีวติหรือทรัพยสิ์นของบุคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

7) ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ บริษทัฯ ปฏิบติังานภายใตห้ลกัการของการแข่งขนัการคา้อย่างเท่ียง
ธรรมและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม  

3.2 นโยบำยและแนวทำงปฎบิัตเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  บริษทัฯ มีความตระหนกัยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนใหแ้ก่บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Collective Action Coalition : CAC ) : ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors : IOD ) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผลกัดนัให้มีมาตรการต่อตา้นการทุจริตใน
ภาคเอกชน ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต  
 
3.3 นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนทีส่อดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยำว  
 พนกังานซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัโดยเป็นผูป้ฏิบติังานเพ่ือใหผ้ลประกอบการโตอยา่งต่อเน่ือง ในการจ่ายผลตอบแทน
บริษทัฯ มุ่งเนน้การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยน าดชันีช้ีวดัความส าเร็จของงาน (Key Performance 
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Indicator : KPI ) มาใชใ้นการประเมินผลพนกังานทุกระดบั ทั้งน้ี KPIs จะมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยงาน 
และระดบับุคคล เพ่ือใหเ้ป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร  
 
 
3.4 นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผดิ  
 เพ่ือเป็นการใหสิ้ทธิแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการฏิบติังานของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือใหมี้ประ
สิทธิประสิทธิผลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จึงจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสรับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือท่ีถือวา่เป็นการกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงท่ีอาจเกิด
ขดัแยง้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 บริษทัฯ ก าหนดให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ การกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 
รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี  
เวบ็ไซต์บริษัท   :  www.wice.co.th 
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์  :  คณะกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com 
         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร Araya@wice.co.th  
         เลขานุการบริษทั   secretary2@wice.co.th 
จดหมำยธรรมดำ  :  คณะกรรมการตรวจสอบ  
         บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
          88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
หมำยเหต ุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไม่ตอ้งเปิดเผยช่ือแต่อยา่งใด และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
ฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงตามท่ีมีผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนแลว้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บ
ทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 
 
3.5 กระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเร่ืองทพีนักงำนร้องเรียนเกีย่วกบัเร่ืองทีอ่ำจเป็นกำรกระท ำผดิ 

บริษทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารร้องทุกขใ์หพ้นกังาน กรณีพนกังานมีความคิดเห็นหรือความขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
การท างาน สิทธิประโยชน์ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังาน โดยมีหลกัเกณฑก์ารร้องทุกข ์ดงัน้ี  
ควำมหมำยและขอบเขตกำรร้องทุกข์ 
(1)  ขอ้ร้องทุกขต์อ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท างาน มิใช่เร่ืองส่วนตวั เวน้แต่เร่ืองนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
(2) ขอ้ร้องทุกขข์องพนกังานตอ้งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความคิดเห็น หรือขอ้ขดัแยง้ วา่ดว้ยระบบ หรือวธีิการท างาน 
 สิทธิประโยชน์ สญัญาหรือสภาพการจา้ง ความประพฤติและคามเป็นธรรมของพนกังาน  
(3) ขอ้ร้องทุกขต์อ้งมิใช่เร่ืองร้องขอใหแ้ต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ปลดออก ไล่ออก ซ่ึงตวับุคคล 
 
วธีิกำรและขั้นตอนกำรร้องทุกข์ 
(1) ก่อนท่ีจะเข้าด าเนินการร้องทุกข์ตามขั้ นตอน พนักงานควรปรึกษาหารือกับผู ้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนและ
 ผูบ้ังคบับัญชาทุกคนควรให้ความสส าคญัแก่ปัญหาพนักงาน ไม่วา่จะเล็กน้อยเพียงใด จะตอ้งไม่ท้ิงปัญหาและตอ้ง
 พยายามแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว  

http://www.wice.co.th/
mailto:banomyong.ruth@gmail.com
mailto:Araya@wice.co.th
mailto:secretary2@wice.co.th
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(2) หากปัญหาของพนกังานไม่ไดรั้บการแกไ้ขในเวลาอนัสมควร หรือเป็นปัญหาเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง พนกังาน
อาจร้องทุกขด์ว้ยตนเองกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือข้ึนไป เป็นหนงัสือโดยช้ีแจงสาเหตุและขอ้มูลท่ีสมบรูณ์ภายใน 7 วนั นบั
แต่วนัท่ีมีการขดัแยง้ และผูบ้ังคบับญัชาตอ้งรีบไต่สวนขอ้ร้องทุกข์วินิจฉัยและแจง้ผลให้แลว้เสร็จภายใน 20 วนันับแต่วนัท่ี
ได้รับขอ้ร้องทุกข์ให้ผูร้้องทุกข์ทราบ ดว้ยการช้ีแจงดว้ยวาจาน พร้อมบันทึกค าช้ีแจงเหตุผลไวใ้นส านวน โดยผูร้้องทุกข์ลง
ลายมือช่ือรับทราบผลพิจารณาหรือการวนิิจฉยัเป็นหนงัสือช้ีแจง แลว้แต่กรณี  
 
ควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกีย่วข้อง  
(1) ขอ้ร้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม ไม่ถูกกลั้นแกลง้ โยกยา้ยหนา้ท่ี หรือลงโทษแต่ประการใด เวน้
 แต่เป็นการร้องทุกขด์ว้ยเจตนาท่ีไม่สุจริต  
(2) พนักงานท่ีให้การเป็นพยาน หรือร่วมในการสอบสวนจะได้รับการคุม้ครอง ไม่ถูกกลัน่แกลง้ โยกยา้ยหน้าท่ีหรือ
 ลงโทษแต่ประการใด เวน้แต่พนักงานมีเจตนาให้การด้วยอคติ ปรักปร า เป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือใน
 กระบวนการสอบสวนหาความจริง  
(3) การพิจารณาลงโทษพนักงานตั้งแต่ขั้นพกังานข้ึนไป และการพิจารณาร้องทุกข์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะแต่งตั้ง
 คณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะส้ินสภาพลงทนัทีท่ีการพิจารณาลงโทษหรือพิจารณาขอ้ร้องทุกขน์ั้นๆ 
 ส้ินสุดลง  
 
บริษทัฯ จดัใหมี้การรับขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียนและความคิดเห็นของพนกังาน ดงัน้ี  

• จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  Araya@wice.co.th 
• จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  : กรรมการตรวจสอบ          banomyong.ruth@gmail.com 
• กล่องรับความคิดเห็น    : ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารส านกังานใหญ่  

 
หากพนักงานเห็นว่าตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือพบจุดเส่ียง หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบกับบริษทัฯ ก็
สามารถด าเนินการร้องทุกขไ์ดท้างช่องทางดงักล่าว ทั้งน้ีกระบวนการร้องทุกขแ์ละการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงต่างๆ บริษทัฯฯ
ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด  
 
3.6 นโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งข้อมูลในกำรกระท ำผดิ 
 ในการร้องเรียนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลกา
ร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 
 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ถือหุ้น เช่น รายงานทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ โดยบริษทัฯ 
ยนิดีท่ีจะปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดจนตามค าแนะน าของผูส้อบบญัชี และขอ้มูลทัว่ไปเพ่ือให้
ขอ้มูลต่างๆ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสมเหตุสมผลตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ โดยค านึงถึงมาตรการท่ีดีในการรักษาความลบัของขอ้มูลซ่ึงยงัไม่พึงเปิดเผยท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

mailto:Araya@wice.co.th
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 ข้อมูลต่าง จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.wice.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยจะน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  
 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา โดยจดัให้เลขานุการบริษทั เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการรวบรวม จดัเตรียม และเผยแพร่ขอ้มูลและรายงานต่างๆ อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญั และรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ตลอดจนรับขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถามทางโทรศพัทแ์ละ
ทางอีเมล ์การช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในงาน “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity Day) ซ่ึงจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเวย็ไซต์ของบริษทั รายงานประจ าปี และส่ืออ่ืนๆ 
นอกจากน้ีนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ยงัสามารถขอนดัหมายเพ่ือเขา้พบกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้
โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมดา้นลงทุนสมัพนัธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี  
 

ประเภทกิจกรรม 
กิจกรรมในปี 2559 

(จ านวนคร้ัง) 
การจดักิจกรรมพบผูล้งทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Opportunity Day) 3 
การเขา้พบผูบ้ริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางบริหารจดัการและความคืบหนา้ของ
โครงการต่างๆ (Company Visit)  

15 

 
หากนกัลงทุนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี  
โทรศพัท ์: 02 – 6816181 ต่อ 516  
โทรสาร  : 02 – 6816123 
E-mail    : secretary2@wice.co.th 
 
5. ควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่กระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหวัใจส าคญัในการน าพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและตอ้งปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 5.1 ภำวะผู้น ำและวสัิยทศัน์  
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดย
ก าหนดให้พิจารณาทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ส าหรับการด าเนินการในแต่ละปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้
น าเสนอกลยทุธ์และกิจกรรมต่างๆ การลงทุน ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และอนุมติัแผนการปฏิบติัการ
รวมถึงงบประมาณประจ าปี นอกจากน้ีฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการรายงานความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการรวมถึงปัญหาอุปสรรค
ท่ีส าคญัยงัท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ โดย

http://www.wice.co.th/
mailto:secretary2@wice.co.th
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เลขานุการบริษทัจะรายงายการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายใหม่ท่ีประกาศ หรือจะประกาศใชใ้น
อนาคต และเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบ 
 
 5.2 ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนืไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และคู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี  

• กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัการแทน จะตอ้งมอบหมายโดยท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัฯ ไวใ้นรายงานการประชุม โดยมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบ
อ านาจเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี การตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ เป็นการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) 

• บุคลากรทุกระดับตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ เสีย
ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน  

• พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีเปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
• ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผูใ้กลชิ้ด

หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรมหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำน ดงันี ้ 
• รายงานการมีส่วนไดเ้สรยของตน และของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯ ทราบ โดยเลขานุการบริษทัฯ 

จะส่งส าเนารายงานใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  
• รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 5.3 กำรถ่วงดุลของกรรมกำร 
  คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 8 คน โดยคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย  
  กรรมากรท่ีเป็นผูบ้ริหาร  4 คน 
  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 คน  
  กรรมการอิสระ  4 คน  
 
 5.4 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
  คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งเน้นความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ กระจายอ านาจการตดัสินใจ แบ่งอ านาจการ
กลัน่กรองและการพิจารณาอนุมติัอยา่งชดัเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้บริหาร 
รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีอ านาจอนุมติัผูกพนับริษทัฯ ไม่มีส่วนไดเ้สียในดา้นการเงิน 
และการบริหารงานของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัในเครือ 
 
 5.5 บทบำทหน้ำทีค่วำมรับผดิของคณะกรรมกำรบริษัท  
1. หนา้ท่ีต่อบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
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1. อุทิศเวลาให้บริษทัฯ หรือบริษทัในเครืออย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในฐานนะกรรมการ
บริษทัฯ หรือบริษทัในเครือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ และบริษทั
ในเครือ 

2. ใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
3. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบต่อผูท่ี้ถือหุ้นทั้ งในด้านการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และกฏหมายอย่างเต็มท่ี

พร้อมกบัค านึกถึงสิทธิประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้ก าหนดในสญัญาของบริษทัฯ และบริษทัในเครือกบัคู่คา้ต่างๆ รวมถึงไม่กระท าการช่วยเหลือ
สนับสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือเพ่ือให้การด าเนินกิจการ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนทกัษะ ประสบการณ์ และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ขา้
ร่วมสัสสนาฝึกอบรมกบัองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจดัการอบรมสัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น หลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สถาบนัพระปกเกลา้ เป็นตน้ 

6. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

7. ก าหนดจดัใหมี้การประชุมกรรมการอิสระและการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และแจง้ผลการประชุมแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ 

 
2. หนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 

1. ก ากบัดูแลเพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจวา่บริษทัฯ และบริษทัในเครือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาถึง
การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ และบริษทัในเครือโดยแสดงผลอยา่งชดัเจนจากสถานะทางการเงิน ผลการ
บริหาร และการจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปกป้องและเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้  

2. ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ และบริษทัในเครือไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และการด าเนินงานต่อผู ้
ลงทุนอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง มีสาระส าคญัครบถว้นเท่าเทียมกนั ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใสตาม
กฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลจากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  
 
3. หนา้ท่ีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  

1. การก ากบัดูแล  
  ในการสรรหา คดัเลือกพนักงน และการท าธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ บริษทัฯ และบริษทัในเครือไม่ไดเ้ลือก
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ เน่ืองจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสทรส หรือความไร้สมรรถภาพทาง
กาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมุ่งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองผลกระทบท่ีจะเกิดต่อ
พนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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 2. การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์/ ร้องเรียน 
  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏบติังานของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และความโปร่งใสตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเคร่งครัดและเปิดใหมี้ช่องทางในการ
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเช่ือมัน่ว่าจะรักษา
ความลบัเก่ียวกับผูร้้องเรียนร้องทุกข์โดยการปกป้องคุม้ครอง เพ่ือให้ผูร้้องเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใตก้ฎ 
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูน้ั้น  
 
 
 
 5.6 อ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทัฯ อาทิแผนงาน 
และงบประมาณประจ าปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การก าหนดและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การปรับโครงสร้างการ
บริหาร เป็นตน้  
 
 5.7 หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหนา้ท่ีการก ากบัดูแลและการบริหารงานออก
จากกนั 
  ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าของกรรมการ และมีหนา้ท่ีเป็นผูเ้รียก
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขาดถา้คะแนนสียงเท่ากนั และเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ าคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเลขานุการบริษทัฯ รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ  
 
 5.8 นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้บริหำร  
 บริษัทฯ ด าเนินการวดัผลการด าเนินงานของผู ้บริหารทุกปี โดยน าดัชนีช้ีวดัความส าเร็จของงาน (KPI : Key 
Performance Indicator) มาใชใ้นการประเมินผลผูบ้ริหารรวมทั้งพนกังานทุกระดบั โดยมีการเปรียบเทียบ KPI ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
เป้าหมายกบัผลการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาการปรับค่าจา้งและการจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ประจ าปี  
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 5.9 กำรถือครองหลกัทรัพย์  
 การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 
 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.58 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.59 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ / ลดลง
ระหว่ำงปี 2559 

1 นายเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานคณะกรรมการ
บริษทั ฯ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
3 นายวชิยั แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
4 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร 
กรรมการอิสระ 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
5 นางอารยา คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

153,939,380 154,320,280 380,900 

คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  *คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการฯ สามี 
6 นายชูเดช คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย

พฒันาธุรกิจ 
108,939,320 108,939,320 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
 
 
 

*คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ภรรยา 
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ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.58 

จ ำนวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.59 

จ ำนวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ / ลดลง
ระหว่ำงปี 2559 

7 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายสนนัสนุนและ
ปฏิบติัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 

66,857,280 66,857,280 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
8 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการ 

 กรรมการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร 

46,298,200 46,298,200 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
 5.10 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถจดัสรรเวลา
การเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคร้ัง โดยประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะร่วมกนัก าหนดขอบเขต และ
เร่ืองท่ีจะก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม แลว้มอบหมายเลขานุการบริษทัฯ บรรจุเร่ืองท่ีส าคญัในระเบียบวาระเร่ืองเพื่อ
พิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ และหรือเร่ืองอ่ืนๆ ตามล าดบัความส าคญั และเร่งด่วน โดยมีนโยบายใหน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ก่อนประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุมทุกคร้ัง หากกรรมการบริษทัฯ ท่านใดมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้
เสียในแต่ละวาระการประชุม จะตอ้งงดออกเสียงลงมติหรือออกจากท่ีประชุม เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ  
 ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการก าหนดระเบียบวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
กรรมการทุกคนสามาระอภิปายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย เป็นอิสระ และมีการจดบนัทึกการประชุม ทั้งน้ี มติท่ี
ประชุมและขอ้แนะน าของคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีความชดัเจน เพื่อใชอ้า้งอิงประกอบการท างานของฝ่ายบริหารตามมติ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

71 
 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมีสถิตการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทัฯ 
แต่ละคนสรุปไดด้งัน้ี  
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทัง้หมด 

(ครัง้) 
1 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทั  

กรรมการอิสระ 
5/5 

2 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

5/5 

3 นายวชิยั แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

5/5 

4 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
กรรมการอิสระ 
 

5/5 

5 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5/5 

6 นายชูเดช คงสุนทรท กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  5/5 

7 นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายสนนัสนุนและ
ปฏิบติัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

5/5 

8 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

5/5 

 
นโยบำยจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ำ่ 
 นอกเหนือจากขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีว่าดว้ยองคป์ระชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีประสิทธิ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกับจ านวนองค์ประชุมขั้ นต ่ า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ลงมติ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
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 5.11 คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รและ 4) คณะกรรมการบริหาร  เพื่อ
ศึกษากลัน่กรองงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และนโยบายของบริษทั
ฯ ในเบ้ืองตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั หรือเห็นชอบ หรือใหข้อ้แนะน าเพ่ิมเติมแลว้แต่กรณี  
 
 5.12 หลกัเกณฑ์ ขั้นตอน ผลกำรประเมนิกำรปฎบิัตงิำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย  
 การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  
 คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัญ อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้มีการทบหวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และสามารถพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 นอกจากน้ี กฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ระบุให้คณะกรรมการชุดยอ่ยประเมินผลการปฎิบติังานของตนเอง 
ทั้งแบบรายบุคคลและรายบุคคล และรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตใุหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุตามขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี (ถา้
มี) ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง 
 

 กำรประเมนิกำรปฏิบัตงิำนแบบองค์คณะ 
 1. คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินตนเองโดยครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 
  1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
  1.2 บทบาท / หนา้ท่ี / ความรับผิดชอบของกรรมการ 
  1.3 การประชุมของคณะกรรมการ 
  1.4 การปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
  1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  
  1.6 การพฒันาตนเองและผูบ้ริหาร 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินตนเองโดยครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 
 2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
 2.2 การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 2.3 บทบาท / หนา้ท่ี / ความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการตรวตรวจสอบ  
 3. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหารความ 
  เส่ียงองคก์ร ประเมินครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั ดงัน้ี 
 3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 
 3.2 การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 3.3 บทบาท / หนา้ท่ี / ความรับผิดชอบของกรรมการชุดยอ่ย 
 
 กำรประเมนิกำรปฏิบัตงิำนแบบรำยบุคคล 

 การประเมินการปฏิบติังานแบบรายบุคคลของคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคณะ ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม ทศันคติ และการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการ สมัพนัธภาพกบัฝ่ายบริหารการประเมินจุด
แขง็และจุดอ่อนของตนเอง เป็นตน้ 
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 ขั้นตอนกำรประเมนิกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 เลขานุการบริษทัฯ และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะน าส่งแบบประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย พร้อมสรุปขอ้มูลสนับสนุนเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินทั้งแบบองคค์ณะ และแบบรายบุคคลยงั
คณะกรรมการทุดชุดภายในเดือนมกราคมของทุกปี หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัฯ จะรวบรวมแบบประเมินผลฯ เพ่ือจดัท า
รายงานสรุปผลการประเมินฯ น าเสนอยงัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ในปี 2559 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (ประชุมคร้ังท่ี 2/2560 – 23 กุมภาพนัธ์ 2560) ซ่ึงส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่ร้อยละ 90 อยา่งไรก็ดีไดก้ าหนดแนวทางการปรับปรุงหวัขอ้การประเมินท่ีไดค้ะแนนต ่าของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน โดยมีคะแนนการประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผลการประเมินฯ (แบบองคค์ณะ) 
คิดเป็นร้อยละ 

ผลการประเมินฯ (แบบรายบุคคล) 
 คิดเป็นร้อยละ 

คณะกรรมการบริษทัฯ 91.75 94.50 
คณะกรรมการตรวจสอบ 85.25 - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

88.75 - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 94.75 - 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกคณะ 90.12 94.50 

 
รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบ
บญัชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบริษทั โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
อยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ค่ำตอบแทน 
บริษทัมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการได ้ค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบั
ผลการด าเนินงานของบริษทั  โดยขออนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกบัอ านาจหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์
และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละราย 
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กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทั เช่น กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะจดัให้มีเอกสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
 

 5.13 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงระบุเร่ืองการสรรหากรรมการวา่ การพิจรณาสรรหาและแต่งตั้งผู ้
ท่ีเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องด าเนินการตามข้อบังคบัของบริษัทฯ และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด ทั้งท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลกัการส าคญัประกอบกิจการพิจารณาสรรหากรรมการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ท่ี
ไดแ้กไ้ขตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนในปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai institute of directors Association: IOD) โดยน าเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั
ฯ พิจารณาอนุมติั สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

• จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ี
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และหากจะมีสถานะเป็นกรรมกรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ
สอดคลอ้งและครบถว้นตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

• ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ทั้งในดา้นโลจิสติกส์ หรือวิชาชีพแขนงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
และมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

• ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษทัฯ จะพิจารณาความหลากหลายของทกัษะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น
ธุรกิจอุตสาหกรรม การเงินและบญัชี ทกัษะการบริหารจดัการ และการตดัสินใจ ธุรกิตเทียบเคียงระดบัสากล 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้นกฎหมาย เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน
ทุกดา้น โดยสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

• ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

• กรรมการอิสระไม่ถือหุ้นของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551) 

 
 นโยบำยก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรทีม่คีวำมหลำกหลำย 

 ในการสรรหาคณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ิใน
การด าเนินธุรกิจและพิจรณาความหลากหลายของทกัษะในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นธุรกิจ อุตสาหกรรม บญัชีและ
การเงิน ทกัษะการบริหารจดัดการและตดัสินใจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารวกิฤตการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ ดา้นกฎหมาย 
 

 กำรแต่งตั้งและกำรพ้นต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทฯ 

 1. ฝ่ายบริหารตอ้งประสานงานกับผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือขอทราบประวติั และตรวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองตน้หากมี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงน าเสนอยงัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบ
คุณสมบติัในเบ้ืองตน้ 
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 2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น หากกรรมการมิไดต้กลงกนัเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใช้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 3. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมาก โดยผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี บุลคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
กรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีพึงมี 

 4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เลือก
บุคคลท่ีผ่านการกลัง่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจาณณาค่าตอบแทน ซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สองเดือนบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ าด้
เพียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 5. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเม่ือ 

- ตาย 
- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

 

 กำรแต่งตั้งผู้บริหำร 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ จึงไดมี้ก าหนดนโยบายการสืบทอด
ต าแหน่งในระดบับริหาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เป็นหลกัการและแนวทางของบริษทัฯ ในการจดัเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ส าหรับต าแหน่งในระดบับริหารของบริษทัฯ โดยยดึหลกัความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

 (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา และพิจารณาอนุมติัแผนการ
สืบทอดต าแหน่ง รวมถึงคดักรองพนกังานระดบับริหารหรือบุคคลภายนอก ส าหรับด ารงต าแหน่งกรรมการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และน าสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
(2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ รวมถึงคัดเลือกพนักงานหรือบุคคลภายนอก ส าหรับด ารงต าแหน่งระดับผู ้จัดการทั่วไป เพื่อน ามาเสนอ
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง ทั้งน้ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัฝ่าย 
 
 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม มี
หน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
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และ/หรือ บริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการ
ปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี และบริษทัไดก้ าหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หาก
เป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 
กำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพ่ือใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดงัน้ี  

1) นโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน  
ห้ามผูบ้ริหาร พนักงานประจ าของบริษทัฯ รวมทั้ งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวน า

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือเก็งก าไร 
หรือสร้างความไดเ้ปรียบใหบุ้คคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง 

2) นโยบำยเกีย่วกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย หรือ

โอนหุ้นบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในช่วง
ระยะเวลา 3 วนัหลงัการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนไดมี้ระยะเวลา
ท่ีเพียงพอในการเขา้ถึงและท าความเขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ หรืองบการเงินท่ีเปิดเผยไดต้่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเสร็จส้ินแลว้ 
  กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแจง้เลขานุการบริษทัฯ เก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1 
วนัล่วงหน้าก่อนการซ้ือขาย โดยเลขานุการบริษทัฯ จะรายงานการซ้ือ - ขายหุ้นดงักล่าว ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบทุกคร้ัง 

3) นโยบำยเกีย่วกบัข้อมูลทำงธุรกจิของบริษัทฯ 
  - กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผูป้ฏิบติังาน ในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้และหรือเป็นความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูลในสัญญา ตวัเลข ลูกคา้ กระบวนการด าเนินงาน เป็น
ตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทัฯ การปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของบริษทัฯ ในอนาคต รวมทั้ง
มีความส าคญัต่อความมัน่คงในอาชีพการงานของทุกคนดว้ย  
  ผูท่ี้ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผูป้ฏิบัติงาน มีหน้าท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผูกพนัตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้นั้นๆ 
 - ขั้นความลบัของขอ้มูล 
 ขอ้มูลลับทางการค้าซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไปภายนอกได ้
ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายขั้นตามความส าคญัจากนอ้ยไปหามาก เช่น ก าหนดขอ้มูลใหเ้ป็น ขอ้มูลท่ี
เปิดเผย ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั เป็นตน้  
 การใหข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  

- การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
 ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งได้รับความเห็นชอบจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ว่าจะเป็นผูต้อบเอง หรือ
มอบหมายใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้หห้รือผูต้อบขอ้มูล  
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 5.14 นิยำมกรรมกำรอสิระ  
 กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีหน้าท่ีในการสนับสนุนนโยบายท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้ หรือคดัคา้นเม่ือเห็นวา่บริษทัฯ อาจตดัสินใตไม่โปร่งใส ซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผูอ่ื้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ ดงันั้น กรรมการอิสระจึงตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ บริษทัฯ ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเขม้กวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี  

1) กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการ (Non- Executive Director) และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ โดยมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผุมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

3) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งบันท่ีมีนัยส าคญักับกิจการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยส าคัญในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

 (ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์  
 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพ 
 1) ผูส้อบบญัชี ผูใ้ชบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมิน  
  ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 2) ระดบันยัส าคญัท่ีไม่เขา้ข่ายอิสระ 
  กรณีผูส้อบบญัชี : หา้มทุกกรณี 
 - ความสมัพนัธ์ทางการคา้/ธุรกิจ (ใชแ้นวทางเดียวกบัขอ้ก าหนดรายการเก่ียวโยงของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 - ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น/บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
 (ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตามขอ้ ก. กับนิติบุคคล บุคคลท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเวน้กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึรเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
 หุน้ ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้ 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีค่าใชจ่้ายส าหรับปี 2559 จ านวนรวม 1.57 ลา้นบาท (เป็นค่าบริการ
ตรวจสอบและสอบทานทั้งจ านวน) 
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10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1 นโยบำยภำพรวม 
 บริษทัฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: 
CSR เป็นอยา่งมากและถือเป็นเป้าหมายหลกัอนัดบัตน้ๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดว้างนโยบายและจดัท าโครงการต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นการยกระดบัสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยูม่ากข้ึน การยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ และความมี
สุขภาพท่ีดีของชุนชน ตลอดจนการสืบสานวฒันธรรมความเป็นไทย  โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาคเพ่ือการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษทัจะวางเป้าหมาย
โดยผสมผสานการใชท้รัพยากรทั้ งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพ่ือให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ทั้ งน้ี
ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดข้ึนจากการบริจาคทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่ยงัเนน้ความมีส่วนร่วมของพนกังานในองคก์ร
และความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกดว้ย 
 แนวการด าเนินงานภายในองคก์รนั้น บริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบ
ไปดว้ยบุคคลกรจากหลายหน่วยงาน เพ่ือระดมความคิดในการอกแบบโครง ซ่ึงจะเป็นการรวบรวมความคิด การส่ือสาร และการ
ด าเนินงาน เพ่ือก าหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี  

1. การออกแบบเพ่ือก าหนดกิจกรรม เป็นการก าหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวตัถุประสงค์และผลท่ีได้รับจากการ
ด าเนินโครงการนั้นๆ  

2. การด าเนินกิจกรรม เป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม และก าหนด
หน่วยงานภายนอกท่ีจะมีบทบาทร่วม 

3. การติดตามประเมินผล ภายหลงัจากการด าเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อยา่งไรและส่ือสารให้ภายในองคก์รและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงและเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม   

โดยบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ขอ้ของตลากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัเพ่ือใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยน าม่ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการทางธุรกิจ (CSR-in-
Process) ดงัน้ี  
 
1) กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กับผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณท่ีดีต่อคู่แข่งขนัเพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กนั 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง
ใหก้บัพนกังานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 
4. ไม่สนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้ง 
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กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และ
เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดวามรับผิดชอบ แนวทางปฎิบติั พร้อมทั้งขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 
เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความ
เส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฎิบติัอยา่งรอบคอบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีในการด าเนินธุรกิจ และ
พฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC ) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรไดแ้ก่ หอการคา้ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD ) หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผลกัดนัใหมี้มาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตในภาคเอกชน ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 
2) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของ
มนุษย ์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพวกเขา บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

2. ส่งเสริมการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุน้ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการ
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 
3) กำรปฏบิัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลดา้นความเป็นอยู ่ความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในสถานท่ีท างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพฒันาบุคลากรเพ่ือยกระดับการท างานของ
พนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

1. จดัใหมี้เง่ือนไขในการจา้งงานท่ีเป็นธรรม และใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัใหมี้การดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผอ่นประจ าปี การท างานล่วงเวลา

ท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตั้งโยกยา้ย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานจะกระท าดว้ยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหมี้การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน  
5. พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
7. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการท างานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ 
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โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีการจดักิจกรรม ดงัน้ี  
 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน)  
จดักิจกรรม Mission Possible Toward’2017 ประจ าปี 2559 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คคลกรมีความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัท า ดชันีช้ีวดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน)  
จดักิจกรรมฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ การฝึกซอ้มทีมดบัเพลิง
ขั้นรุนแรง การซอ้มแผนอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2559 
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บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน)  
จดักิจกรรมสมัมนาท่องเท่ียว (Outing) ประจ าปี 2559 
เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนรวมและท ากิจกรรมร่วมกนั 
เสริมสร้างความสามคัคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณเอกพล พงศ์สถำพร ประธำนกรรมกำร,คุณอำรยำ คงสุนทร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ใหเ้กียรติเป็น เป็นประธานในการจดังานเล้ียงสงัสรรคป์ระปี ประจ าปี 2559 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือเสริมเสร้างความสามคัคีในบริษทัฯ 
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4) ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและ

สม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้
อยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 
2. พฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้ 
3. ให้ขอ้มูลเก่ียวกับการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการ

ตดัสินใจ 
4. รักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

 
(6) กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะ
โลกร้อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บริษทัจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสินคา้และบริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน 
3. ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

 
(7) กำรมส่ีวนร่วมพฒันำชุมชนและสังคม  
 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการใชก้ระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ
และความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคส์งัคมและชุมชน เช่น สนบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนในเขตท่ีตั้ง

ของส านกังาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นตน้ 
3. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบั  
4. ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม ดงัน้ี  
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บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน)  
ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 2559  
โดยมีแนวคิดเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงความ 
ส าคญัของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมใหเ้ห็นความเห็นความ 
ส าคญัของเด็กเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กมีส่วนร่วมใน 
สงัคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
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8) กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 
 บริษทัฯ จดัท ารายงานฉบบัเดียวรวมกบัแบบเสดงขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2)  

 
9) กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
 -ไม่มี 
 
10) กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) จดักิจกรรมโรงทาน  โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการ

แบ่งปัน เพ่ือส่วนร่วม และส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัเป็นผูใ้ห ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) จดักิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเพ่ือนมนุษย ์ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหพ้นกังานไดมี้
ส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือมนุษยโ์ลก 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามขอ้มูลฝ่ายบริหาร 
เจา้หน้าท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไดส้รุประบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ย        
1) ดา้นองค์กรและสภาพแวดลอ้ม 2) ดา้นการบริหารความเส่ียง 3) ดา้นการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ดา้นระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ 5) ดา้นระบบการติดตามแบบประเมิน ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ส าหรับเร่ืองการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลอยา่งเพียงพอ
แลว้ อีกทั้ง บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและสามารถท าให้การด าเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตาม
หลกัเกณฑข์องระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในท่ีชดัเจน 
 
11.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัทฯ ได้เร่ิมมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านตั้ งแต่ปี 2558 และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั้ง บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทุกไตรมาส เพ่ือ
พิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น  
 

11.3  กจิกำรทีไ่ด้รับแต่งตั้งจำกบริษัทให้ปฏิบตัหิน้ำทีต่รวจสอบกำรควบคุมภำยใน 

ส าหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2559 บริษทั บริษทั เวล แพลนน่ิง โซลูชัน่ จ ากดั ไดรั้บการวา่จา้งใหท้ า
หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระและท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซ่ึง บริษทั เวล แพลนน่ิง 
โซลูชัน่ จ ากดั มีความเห็นวา่บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจดัการความเส่ียง และการควบคุมดูแล เพ่ือควบคุมความ
ถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงคต์ามท่ีฝ่ายจดัการก าหนด หัวขอ้การตรวจสอบภายในประจ าปี 2559ต มีดงัน้ี การบริหารการการบริหารงานจดัส่ง 
กระบวนการบริหารงานคลงัสินคา้ กระบวนการจดัการระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ กระบวนการบริหารจดัการ
ดา้นบญัชีและการเงิน 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 
 
  บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้น
กลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของ
รายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการก าหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด ซ่ึงมีลกัษณะการก าหนดราคาเดียวกนักบั
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัใหญ่ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
12.1 รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท 
 รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร
(บำท) 

ยอดคงค้ำง
(บำท) ค ำช้ีแจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำม

จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ณ 31 ธ.ค. 59 

1.นางอารยา คงสุนทร 
2. นายชูเดช คงสุนทร 

เป็นกรรมการและผู ้
ถือหุน้ของบริษทั 

ค่าเช่าท่ีดิน  
(ส านกังาน
ใหญ่) 

1,526,979 ไม่มียอดคา้ง 
 

บริษทัเช่าท่ีดินจากคณะบุคคลวีเลนด์
(มีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกัน คือ 
นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช 
คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้างอาคารและ
ใช้เป็นท่ีตั้ งของส านักงานใหญ่ โดย
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53901 มีเน้ือท่ี   1 
งาน 70 2/10 ตารางวา  ตั้งอยู่ท่ีแขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
ไดมี้การจดัท าสญัญาเช่า ระยะเวลาเช่า 
20 ปี ตั้งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2557 – 
30 มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อ
เดือนรายละเอียด ดงัน้ี 
ปีท่ี 1-2 เดือนละ 92,674 บาท 
ปีท่ี 3-5 เดือนละ 101,941 บาท 
ปีท่ี 6-8 เดือนละ 112,135 บาท 
ปีท่ี 9-11 เดือนละ 123,349 บาท 
ปีท่ี 12-14 เดือนละ 135,684 บาท 
ปีท่ี 15-17 เดือนละ 149,252 บาท 
ปีท่ี 18-20 เดือนละ 164,177 บาท 
รวมค่าเช่าทั้ งส้ินจ านวน 30,539,586 
บาท 
โดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวประเมินโดยผู ้
ประ เมิน อิสระ เพื่ อว ัต ถุประสงค์
สาธารณะ และเป็นบริษัท ท่ีอยู่ใน
บัญชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นจาก 
ก.ล.ต.  คือ บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 
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บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร
(บำท) 

ยอดคงค้ำง
(บำท) ค ำช้ีแจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำม

จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ณ 31 ธ.ค. 59 

1.นางอารยา  คงสุนทร                           
2. นายชูเดช คงสุนทร 

เป็นกรรมการและผู ้
ถือหุน้ของบริษทั 

ค่าเช่าท่ีดิน
และอาคาร 
(แหลม
ฉบงั-ส่วน
ท่ีเป็น
ส านกังาน) 

372,000 ไม่มียอดคา้ง บริษทัไดเ้ช่าท่ีดินและอาคารพาณิชย ์3 
ชั้น2 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของหน่วยบริการ
แหลมฉบงั โดยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
164087 มีเน้ือท่ี 42 ตารางวา  ตั้งอยู่
ท่ีต.สุรศกัด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 –  1 สิงหาคม 
2560 โดยคิดค่าเช่า 31,000 บาทต่อ
เดือน อตัราค่าเช่าดงักล่าวประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ และเป็นบริษทัท่ีอยูใ่น
บญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นจาก 
ก.ล.ต.  คือ บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 

 

Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
คือ                        
1. นายลิม เมง ปุย                          
2. นายเลียน ฮก ลง                        
3. นางสาวชู ยี โนจ                               
ถือหุน้รวมกนัใน
บริษทัคิดเป็นร้อยละ 
10.38 ของทุนช าระ
แลว้ และถือหุน้
รวมกนัใน Sun 
Express Logistics 
Pte. Ltd. คิดเป็นร้อย
ละ 99.99                                                 
(วนัท่ี 1 ม.ค.2559 -
15 ส.ค.2559 
ความสมัพนัธ์เป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั) 

รายไดจ้าก
การบริการ 
ตน้ทุนจาก
การบริการ 

  5,698,004   
12,117,215 

ไม่มียอดคา้ง 
 

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยและ Sun Express 
Logistics Pt. Ltd. เป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจกนัมานาน มีการท าการคา้มา
อยา่งต่อเน่ือง โดย Sun Express 
Logistics Pt. Ltd. เป็นหน่ึงในตวัแทน
ต่างประเทศของบริษทั ท าหนา้ท่ีใน
การติดต่อประสานเพื่อใหบ้ริการใน
เขตต่างประเทศท่ีตนดูแล ซ่ึงจะมีการ
คิดค่าบริการในอตัราตลาด และบริษทั
กเ็ป็นหน่ึงในตวัแทนต่างประเทศของ 
Sun Express Logistics Pt. Ltd. ท า
หนา้ท่ีในการติดต่อประสานเพื่อ
ใหบ้ริการในเขตประเทศไทย ซ่ึงจะมี
การคิดค่าบริการระหวา่งกนั และถือ
เป็นรายไดจ้ากการบริการของบริษทั 
ทั้งน้ี บริษทั Sun Express Logistics 
Pt. Ltd. มีการจดัท าสญัญา Agency 
Agreement 
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บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร
(บำท) 

ยอดคงค้ำง
(บำท) ค ำช้ีแจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำม

จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ณ 31 ธ.ค. 59 

Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. 

เป็นบริษทัยอ่ย (ถือ
หุน้โดย Wice ร้อย
ละ 70) 
ตั้งแตว่นัท่ี 15 ส.ค.
2559เป็นตน้ไป 
ความสมัพนัธ์เป็น
บริษทัยอ่ย 

รายไดจ้าก
การ
บริการ/
ลูกหน้ี
การคา้ 

4,466,596.79 1,234,023.31 Sun Express Logistics Pt. Ltd. เป็น
หน่ึงในตวัแทนต่างประเทศของ
บริษทัท าหนา้ท่ีในการติดต่อประสาน
เพื่อใหบ้ริการในเขตต่างประเทศท่ีตน
ดูแล ซ่ึงจะมีการคิดค่าบริการในอตัรา
ตลาดและบริษทักเ็ป็นหน่ึงในตวัแทน
ต่างประเทศของ Sun Express 
Logistics Pt. Ltd. ท าหนา้ท่ีในการ
ติดต่อประสานเพื่อใหบ้ริการในเขต
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีการคิดค่าบริการ
ระหวา่งกนั และถือเป็นรายไดจ้ากการ
บริการของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั Sun 
Express Logistics Pt. Ltd. มีการจดัท า
สญัญา Agency Agreement 
เป็นรายไดค้่า Director Fee ท่ีทาง
บริษทัเรียกเก็บโดยมีอตัราค่าบริการ
ต่อเดือนๆละ 1,000 SGD โดยเร่ิมจ่าย
ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 เป็นตน้ไปอตัรา
แลกเปล่ียนเท่ากบั 1 SGD=25.00 บาท 
เป็นอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ต.ค.
2559 

 

ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ/
เจา้หน้ี
การคา้ 

8,849,547.24 1,796,642.03  

รายไดค้่า 
Director 
Fee 

100000 ไม่มียอดคา้ง  

บริษทั ซนัเอ็กซเ์พรส
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เป็นบริษทัยอ่ย  
(ถือหุน้โดย Wice 
ร้อยละ 99.99) 

รายไดจ้าก
การ
บริการ/
ลูกหน้ี
การคา้ 

9688903.78 4279037 บริษทัให้บริการจดัการขนส่งประเภท 
Customs และ Sea Freight แก่บ ริษัท
ย่อย เน่ืองจากมีหน่วยบ ริการอยู่ ท่ี
แหลมฉบงัจึงสะดวกในการจดัการโดย
มีการคิดค่าบริการในอตัราตลาด 

 

ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ/
เจา้หน้ี
การคา้ 

1582192 48698.48 บริษทัใช้บริการจดัการขนส่งประเภท 
Customs ของบ ริษัทย่อย  เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยมีสาขาอยูท่ี่สุวรรณภูมิท าให้
สะดวกในการจัดการ โดยมีการคิด
ค่าบริการในอตัราตลาด 

 

รายไดค้่า
เช่าและ
ค่าบริการ
อ่ืน / 
 ลูกหน้ีอ่ืน 

8585690.69 5979105.91 เป็ น รายได้ค่ า เช่ าส านั ก งาน  และ
ค่าบริการดา้นการบริหารจดัการระบบ
การท างานด้านการเงินและบัญชี การ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล การ
บริหารจดัการการข้ึนระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั
ย่ อ ย เช่ าพื้ น ท่ี ชั้ น  4  ข อ งอ าค าร
ส านักงานให ญ่ ของบ ริษัท  เน้ื อ ท่ี
ประมาณ 308 ตารางเมตร โดยคิดค่า
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บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้ง 

ควำมสัมพนัธ์ 
ลกัษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร
(บำท) 

ยอดคงค้ำง
(บำท) ค ำช้ีแจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำม

จ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

งวดปีส้ินสุด  
31 ธ.ค. 59 

ณ 31 ธ.ค. 59 

เช่าในอตัรา 55,440 บาทต่อเดือน ซ่ึง
เป็นอตัราค่าเช่าเดิมตั้งแต่ปี 2549 และ
คิดค่าบริการด้านบริหารจัดการต่างๆ 
ในอตัรา 48,000 บาทต่อเดือน โดยใช้
วิ ธี ก า ร  Allocation Cost  ทั้ ง น้ี 
ระยะเวลาของทั้ ง 2 สัญญา คือ ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 
2560 

เจา้หน้ีอ่ืน 
 

- 277,200 
 

ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี  1 มกราคม  2560 – 31 
ธนัวาคม 2560 

 

เงินปันผล
รับ 

26338781 ไม่มียอดคา้ง 
 

เป็ น เงิน ปันผล รับจากบ ริษัท ย่อ ย 
เน่ืองจากบริษัทย่อยมีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลเม่ือวันท่ี  30 มีนาคม 
2559 และจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 30 
มีนาคม 2559 
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ส่วนที ่3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
13. ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน 
 
 รอบบญัชีของบริษทัฯ เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
13.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ตรวจสอบโดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    

เป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ตรวจสอบโดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    

เป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ตรวจสอบโดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521    

เป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 ปี 2559 ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 ปี 2558 ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 ปี 2557 ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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13.2 งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง

ร้อยละ 2557 2558 2559 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

รายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ 670.20 99.03 681.53 98.85 1,022.48 98.73 50.03 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 497.07 73.45 508.01 73.68 761.49 73.53 49.89 

ก ำไรขั้นต้น 173.13 25.83/1 173.52 25.17 261.00 25.20 50.41 

  รายไดอ่ื้น 6.57 0.97 7.94 1.15 13.15 1.27 65.56 

  รายไดร้วม 676.77 
 

689.48 
 

1,035.64 100.00 50.21 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 179.70 26.55 181.46 26.32 274.15 26.47 51.08 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 34.72 5.13 33.67 4.88 41.25 3.98 22.51 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64.33 9.51 73.76 10.70 133.48 12.89 80.96 

  รวมค่ำใช้จ่ำย 99.05 14.64 107.43 15.58 174.72 16.87 62.64 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 80.65 11.92 74.04 10.74 99.43 9.60 34.29 

  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1.77 0.26 1.36 0.20 0.75 0.07 -44.68 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้นติบุิคคล 78.88 11.66 72.68 10.54 98.68 9.53 35.77 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.44 2.43 12.09 1.75 16.52 1.60 36.63 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 62.44 9.23 60.59 8.79 82.15 7.93 35.60 

กำรแบ่งปันผลก ำไร 
       ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 62.44 2.43 60.59 8.79 77.18 7.45 27.39 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.48 100.00 
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งบก ำไรขำดทุน (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 
เปลีย่นแปลง

ร้อยละ 
2557 2558 2559 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
       รำยกำรทีถู่กบันทกึในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

ในภำยหลงั 
        ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 -2.66 -0.26 -100.00 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 0.97 0.14 0.58 0.08 -2.09 -0.20 -461.61 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 

-0.19 -0.03 -0.12 -0.02 0.42 0.04 -461.61 

     

 

 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 0.78 0.12 0.46 0.07 -4.34 -0.42 -1,037.76 
รำยกำรทีไ่ม่ถูกบันทกึในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั 

     

 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
-2.66 -0.39 0.35 

0.03 
-113.02 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.00 
 

0.53 0.08 -0.07 -0.01 -113.02 
รายการท่ีไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

     

 

 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 -2.12 -0.31 0.28 0.03 -113.02 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.78 
 

-1.66 
 

-4.06 -0.39 144.21 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 63.22 9.34 58.93 8.55 78.09 7.54 32.53 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
     

 
 ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 63.22 9.34 58.93 8.55 73.12 7.06 24.09 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.48 100.00 

ก ำไรต่อหุ้น 
     

 
 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

     
 

 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั บาท: หุน้ 0.16 
 

0.12 
 

0.12  0.00 

 จ านวนหุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 389.19 
 

509.96 
 

619.71  21.52 
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13.3 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิรวม 

เปลีย่นแปลง
ร้อยละ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อย
ละ 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวยีน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80.84 22.55 94.44 13.58 173.52 16.26 83.74 
เงินลงทุนชัว่คราว 41.14 11.47 297.41 42.76 89.92 8.43 -69.77 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 108.34 30.22 133.87 19.25 277.90 26.04 107.58 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2.35 0.65 2.53 0.36 4.12 0.39 63.25 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 232.67 64.90 528.25 75.94 545.47 51.11 3.26 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

       เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 1.08 0.30 1.08 0.16 10.81 1.01 900.26 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 123.70 34.50 159.80 22.97 150.72 14.12 -5.68 
ค่าความนิยม 0.00 0.00 0.00 0.00 99.40 9.31 100.00 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 0.08 0.02 0.39 0.06 258.84 24.26 66,315.54 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.54 0.15 4.13 0.59 0.00 0.00 -100.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.45 0.13 1.95 0.28 1.92 0.18 -1.62 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 125.85 35.10 167.35 24.06 521.69 48.89 211.75 

รวมสินทรัพย์ 358.52 100.00 695.60 100.00 1,067.16 100.00 53.42 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 
            หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลีย่นแปลง
ร้อยละ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

หนีสิ้น               
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

         เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37.60 10.49 49.93 7.18 119.02 11.15 138.39 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

11.45 3.19 14.48 2.08 7.15 0.67 
-50.61 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.63 1.29 4.60 0.66 15.18 1.42 230.05 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8.42 2.35 6.14 0.88 12.47 1.17 102.87 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 62.10 17.32 75.15 10.80 153.81 14.41 104.68 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
       

  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12.25 3.42 7.94 1.14 0.77 0.07 -90.27 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.74 1.60 11.11 1.60 13.67 1.28 23.04 
  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.00 0.00 0.00 0.00 35.64 3.34 100.00 
  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.21 0.06 0.62 0.09 0.98 0.09 57.73 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18.20 5.08 19.67 2.83 51.06 4.78 159.57 

รวมหนีสิ้น 80.30 22.40 94.82 13.63 204.88 19.20 116.07 
 
 

-84- 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ) 
 
           หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลีย่นแปลง

ร้อยละ 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น               

  ทุนจดทะเบียน 208.00 58.02 300.00 43.13 325.95 30.54 8.65 

  ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 208.00 58.02 300.00 43.13 325.95 30.54 8.65 
  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 228.41 32.84 347.78 32.59 52.26 

  
ก าไรสะสม - จดัสรรเพื่อทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

6.17 
1.72 

10.80 
1.55 

14.27 
1.34 32.17 

  ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53.57 14.94 50.63 7.28 82.62 7.74 63.18 
  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10.48 2.92 10.94 1.57 6.60 0.62 -39.65 
  ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - 85.06 7.97 100.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 278.22 77.60 600.78 86.37 862.28 80.80 43.53 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 358.52 100.00 695.60 100.00 1,067.16 100.00 53.42 
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13.4 งบกระแสเงนิสด                                                                      
                                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย:ล้ำนบำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2557 2558 2559 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       

ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 78.88 72.68 98.68 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน: 

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.62 13.25 24.16 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

0.00 0.19 -0.20 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 0.09 -0.02 -0.04 

  ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -0.51 -1.19 -0.04 

  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.03 0.00 0.00 

  ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -0.02 -1.80 -4.50 

  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.76 2.71 3.38 

  ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -0.51 -0.31 -0.80 

  ดอกเบ้ียรับ -0.27 -0.38 -1.21 

  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.77 1.36 0.75 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 91.83 86.49 120.18 

สินทรัพยด์  าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2.77 -25.18 -63.43 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 0.24 -0.18 0.26 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -0.32 -1.47 0.91 

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 2.70 -26.83 -62.25 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -10.18 12.21 26.95 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -12.06 -2.28 6.32 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -0.14 0.00 -0.47 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.21 0.41 0.36 

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -22.17 10.35 33.16 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 72.36 70.00 91.08 

  จ่ายภาษีเงินได ้ -20.11 -15.30 -20.23 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน   52.25 54.71 70.85 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
  หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย:ล้ำนบำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2557 2558 2559 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน       

  เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -0.04 -80.01 39.47 

  เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันลดลง 0.91                      -                         -    

  เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.39                      -    0.91 

  ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -38.13 -35.54 -9.47 

  ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                      -    -0.34 -7.80 

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.51 1.24 2.72 

  ดอกเบ้ียรับ 0.27 0.26 1.30 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 10.02 75.35 220.30 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว                      -    -249.24 -47.21 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

                     -                         -    -132.46 

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมกำรลงทุน -26.05 -288.27 67.77 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน       

  เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -14.14 -15.11 -14.57 

  เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 28.00 320.41                      -    

  ดอกเบ้ียจ่าย -1.77 -1.36 -0.75 

  เงินปันผลจ่าย -5.99 -56.78 -42.00 

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 6.11 247.16 -57.31 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง                        -                         -    -2.22 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 32.31 13.60 79.08 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 48.52/2  80.84 94.44 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 80.84 94.44 173.52 
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13.5 อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2557 2558 2559 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.75 7.03 7.03 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.71 3.07 3.07 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.68 0.18 0.18 

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.13 5.63 5.75 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 59 65 64 

  อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 14.72 14.90 9.01 

  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 25 24 41 

  วงจรเงินสด (วนั) 34 41 23 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

  อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 25.83% 25.46% 25.53% 

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.03% 10.86% 7.55% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 64.79% 73.89% 91.80% 

  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 9.23% 8.79% 7.45% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 25.09% 13.79% 11.55% 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 18.42% 11.56% 8.76% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 72.61% 52.07% 51.21% 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 2 1.31 0.97 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.29 0.16 0.24 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 41.94 52.63 141.13 

  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั (เท่า) 0.87 0.13 0.35 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 44.69% 57.54% 54.55% 

  อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (Fully Dilute)  (บาท) 0.1 0.12 0.12 
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14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  
 
14.1 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

14.1.1 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปี 
ช่วงเวลำส ำคญั เหตุกำรณ์ส ำคญั 
ไตรมาสท่ี 1 ➢ เงนิปันผลรับ 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558 
ในอตัราหุน้ละ 487.77 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 26.34 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ
บนัทึกเป็นรายไดเ้งินปันผลในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ไตรมาสท่ี 2 เงนิปันผลจ่ำย 
➢ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 

จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558 ใน
อตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 42 ลา้นบาท  

ไตรมาสท่ี 3 กำรเพิม่ทุน 
➢ เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 300.00 ลา้นบาท เป็น 325.95 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 51,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
เป็นการช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. 
Ltd.  
กำรซ้ือธุรกจิ 

➢ เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการ
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลล่าร์
สิงค์โปร์ โดยวิธีการแลกหุ้นสามญั (Share Swap) และช าระด้วยเงินสดคิดเป็น
จ านวนเงินรวมประมาณ 16.71 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424.97 ลา้น
บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระค่าตอบแทนการซ้ือหุน้
สามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในส่วนแรกซ่ึงมีจ านวนทั้ งส้ิน 
490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดของ Sun 
Express Logistics Pte. Ltd. โดยมีมูลค่ารายการเป็นจ านวน 11.43 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์หรือเทียบเท่า 290.64 ลา้นบาท ดว้ยเงินสดประมาณร้อยละ 50   และจ่าย
ช าระส่วนท่ีเหลือดว้ยวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทัฯกบัหุ้นสามญัของ 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. (Share Swap) ส่งผลให้บริษทัฯถือหุ้นใน Sun 
Express Logistics Pte. Ltd. จ านวน 490,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จ านวนทุนท่ีช าระแลว้ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
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กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2559 สำมำรถสรุปได้ดงันี 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน่วย:บำท) 2559 2558 เปลีย่นแปลง ร้อยละ 

รายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ 1,022,483,684 681,533,867 340,949,817 50.03 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 761,485,818 508,013,735 253,472,083 49.89 
ก ำไรขั้นต้น 260,997,866 173,520,132 87,477,734 50.41 

รายไดอ่ื้น 13,152,598 7,944,387 5,208,211 65.56 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 274,150,464 181,464,519 92,685,945 51.08 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 41,246,071 33,666,332 7,579,739 22.51 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133,477,634 73,761,390 59,716,244 80.96 
รวมค่ำใช้จ่ำย 174,723,705 107,427,722 67,295,983 62.64 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 99,426,759 74,036,797 25,389,962 34.29 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 750,071 1,355,820 -605,749 -44.68 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้นติบุิคคล 98,676,688 72,680,977 25,995,711 35.77 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16,522,006 12,092,809 4,429,197 36.63 
ก ำไรส ำหรับงวด 82,154,682 60,588,168 21,566,514 35.60 

     กำรแบ่งปันก ำไร 2559 2558 เปลีย่นแปลง ร้อยละ 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 77,182,501 60,588,168 16,594,333 27.39 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 4,972,181   4,972,181 100.00 

  82,154,682 60,588,168 21,566,514 35.60 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,022.48 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 681.53 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 340.95 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 50.03 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการท่ีการ
เติบโตตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัฯ และจากการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ของบริษัท Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์    
 
 เพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจและรองรับการขยายฐานลูกคา้ในตลาดต่างประเทศ ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ดงันั้น ผลการด าเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในงบการเงินรวม ส่วนหน่ึงเกิดจากการ
รับรู้รายไดต้ามสดัส่วนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประกอบกบัผลประกอบการเพ่ิมข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ 
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จากงบการเงินรวม การด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดงัน้ี   
 

 
 

การบริการ  (หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 503.93 396.17 107.76 27.20 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 293.76 152.36 141.40 92.81 

จดัการโลจิสติกส์ 224.79 133.00 91.79 69.02 

รวม รายไดจ้ากการบริการ 1,022.48 681.53 340.95 50.03 
 
1. รายไดจ้ากการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 503.93 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 367.17 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 107.76 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 27.20  จากงานโครงการ ของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายรายใหม่  ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้อุตสกรรมช้ินส่วนรถยนตช้ิ์นส่วนอิเลคโทรนิกส์ และอุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย ์ 

และการรับรู้รายไดข้อง Sun Express Logistics Pte. Ltd. 

 
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เท่ากับ 293.76 ล้านบาทเม่ือ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 152.36 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 141.40 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 92.81  เกิดจากการเร่ิม

รับรู้รายได้ ส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพ่ิม และเกิดจากผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมา มี

ลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ ช้ินส่วนรถยนต ์และช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์เพ่ิมข้ึน 
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3. รายไดจ้ากการบริการจดัการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 224.79 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 133 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 91.79 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 69.02 ประกอบดว้ย รายไดบ้ริการจดัการโลจิ

สติกส์ ท่ีเร่ิมรับรู้ตามสดัส่วนการถือครองของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.  และจากผลประกอบการในส่วนของคลงัสินคา้ท่ี

เร่ิมด าเนินการ ซ่ึงส่งผลท าให้บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร อนัเป็นการสนับสนุนให้งานบริการพิธีการ

ศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั   

 
 

รายได ้(หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

รายไดอ่ื้น 13.15 7.94 5.21 65.56 
 
 รายไดอ่ื้นของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 13.15 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนเท่ากบั 7.94 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 5.21 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 65.56 จากการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในระหวางปี 

 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 355.92 302.18 53.74 17.78 
ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 200.75 95.37 105.38 110.50 
ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัการโลจิสติกส์ 204.81 110.46 94.35 85.42 
รวม ตน้ทุนการใหบ้ริการ 761.48 508.01 253.47 49.89 
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 ตน้ทุนการให้บริการทั้งหมดของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558   เท่ากบั 761.48 

ลา้นบาท และ 508.01 ลา้นบาทตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 253.47 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.89 สาเหตุจากการรับรู้ตน้ทุนการใหบ้ริการตาม

สดัส่วนของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd.  และจากตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ สามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ดงัต่อไปน้ี : 

 - ตน้ทุนการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 

  จ านวน 355.92 ลา้นบาทและ  302.18 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 53.74 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.78 

- ตน้ทุนการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 

  จ านวน  200.75 ลา้นบาท และ  95.37 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 105.38 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 110.50  

- ตน้ทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558  จ านวน  

 204.81 ลา้นบาท และ  110.46 ลา้นบาท ตามล าดบั  เพ่ิมข้ึน 94.35 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85.42 

 

ก าไร (หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 
ก าไรขั้นตน้-จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 148.01 93.99 54.02 57.47 
ก าไรขั้นตน้-จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 93.01 56.99 36.02 63.20 
ก าไรขั้นตน้-จดัการโลจิสติกส์ 19.98 22.54 -2.56 -11.36 
รวม ก าไรขั้นตน้-จากการบริการ 261.00 173.52 87.48 50.41 

 

อตัราก าไรขั้นตน้ ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) % 

จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล 29.37% 23.72% 5.65% 

จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 31.66% 37.40% -5.74% 

จดัการโลจิสติกส์ 8.89% 16.95% -8.06% 

ก าไรขั้นตน้รวม 25.53% 25.46% 0.07% 
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 ก าไรขั้นตน้ของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 จ านวน 261.00 ลา้นบาท และ 

173.52 ลา้นบาท ตามล าดบั  เพ่ิมข้ึน 87.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.41 สาเหตุจากการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนบริการตามสัดส่วน

ของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในระหวา่งปี และสาเหตุจากผลประกอบการของบริษทัมียอดขายเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ก าไร

ขั้นตน้ก็เพ่ิมข้ึน โดยสามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรมรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

 ก าไรขั้นตน้ของการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเล ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 

จ านวน 148.01 ลา้นบาท และ 93.99 ลา้นบาท ตามล าดับ  เพ่ิมข้ึน 54.02 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.47   โดย อตัราก าไรขั้นตน้

ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558  เท่ากบั 29.37% และ 23.72% ตามล าดบั  อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 

5.65%  เน่ืองมาจาก บริษทัชนะการประมูลการเสนอราคาไดง้านโครงการหน่ึง  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูง ส่งผลท าใหบ้ริษทัมี

อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

 ก าไรขั้นตน้ของการบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 จ านวน 

93.01 ลา้นบาท และ 56.99 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 36.02 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.20 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 31.66 % และ 37.40 %  อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 5.74 %  สาเหตุเน่ืองจากด าเนินการ

ตามกลยุทธ์ การแข่งขนัดา้นราคาของงานประเภทโครงการ  ซ่ึงเป็นไปตามกลยทุธ์ ท่ีบริษทัไดว้างไว ้ คือท าให้บริษทัสามารถเพ่ิม

มูลค่ายอดขายและเพ่ิมมูลค่าก าไรจากการขาย  และส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง คือส่งผลให้ลูกคา้ใชบ้ริการต่อเน่ืองในกิจกรรมบริการอ่ืนท่ี

บริษทัมีใหบ้ริการอยา่งครบวงจร  ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ดา้นราคา ท่ีบริษทั บริหารเพ่ือก่อใหเ้กิดมูลค่ารายไดแ้ละมูลค่าก าไรในกิจกรรมการ

ก่อรายไดป้ระเภทอ่ืนๆ 

 ก าไรขั้นตน้ของการให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 จ านวน 19.58 

ลา้นบาท และ 22.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 2.56 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 11.36 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 8.89 % และ 16.95%  ตามล าดบั   อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 8.06 %  เกิดจากภาวะการณ์

แข่งขนัทางการตลาดในอุตสาหกรรม ดา้นโลจิสติกส์ 
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ค่าใชจ่้าย (หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 41.25 33.67 7.58 22.51 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 133.48 73.76 59.72 80.96 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.75 1.36 -0.61 -44.68 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.52 12.09 4.43 36.63 

 

 ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทั ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 จ านวน41.25 ลา้นบาท 

และ 33.67 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 7.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.51 จากการขยายตวั ของกิจกรรมการขาย และยอดขาย  

 
 คา่ใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 จ านวน 133.48 ลา้นบาท

และ 73.76 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 59.72 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80.97 จากการรับรู้ค่าใชจ่้ายในการบริหารตามสดัส่วนของ Sun 

Express Logistics Pte. Ltd. และ จากค่าใชจ่้ายในการซ้ือหุ้นบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. ไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ี

ปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ รวมจ านวน 10.38 ลา้นบาท และ ในการเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd.  

บริษทัฯไดมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บจากการเขา้ซ้ือกิจการ ท าให้มีสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน – ความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้  ปรากฎเป็นรายการเพ่ิมข้ึนในงบการเงิน จ านวน 253.95 ลา้นบาท ซ่ึงมีการตดัจ าหน่ายระยะเวลา 

15 ปี   ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 บริษทัมีการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย จ านวน  6.87 ลา้นบาท           

 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 จ านวน  0.75 ลา้นบาท 

และ 1.35 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 0.60 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 44.44 จากสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบอาย ุ

 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558 จ านวน 16.52 ลา้นบาทและ 

12.09 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 4.43 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36  จากผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 ก าไรสุทธิส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 จ านวน 77.18 ลา้นบาทและ 60.59 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 16.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.39 โดยก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เกิดจากก าไรจากการลงทุนในบริษทั Sun Express 

Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 20.17 และก าไรจากด าเนินงานภายใน ของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 79.83  

ก าไรสุทธิ  (หน่วย : ลา้นบาท) 
ส าหรับปี 

2559 
ส าหรับปี 

2558 
เพ่ิมข้ึน
(ลดลง) 

ร้อยละ 

ก าไรสุทธิ 77.18 60.59 16.59 27.39 
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กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิในปี 2559 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  หน่วย: บำท  31 ธ.ค.2559  31 ธ.ค.2558 เปลีย่นแปลง
จ ำนวนเงนิ 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 173,517,882 94,438,396 79,079,486 83.74 

เงินลงทุนชัว่คราว 89,922,941 297,414,063 -207,491,122 -69.77 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 277,901,546 133,874,601 144,026,945 107.58 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,123,581 2,525,970 1,597,611 63.25 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 545,465,950 528,253,030 17,212,920 3.26 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 10,811,379 1,080,862 9,730,517 900.26 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 150,717,763 159,798,354 -9,080,591 -5.68 

ค่าความนิยม 99,400,479   99,400,479 100.00 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 258,843,292 389,733 258,453,559 66,315.54 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0 4,126,159 -4,126,159 -100.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,918,627 1,950,184 -31,557 -1.62 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 521,691,540 167,345,292 354,346,248 211.75 

รวมสินทรัพย์ 1,067,157,490 695,598,322 371,559,168 53.42 
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สินทรัพย์ 

 บริษทัมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31ธันวาคม 2558 จ านวน 1,067.16 ลา้นบาท และ 695.60 ลา้นบาท 

ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 371.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.42 ในการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. บริษทัมีการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมจากการรับรู้ และวดัมูลค่าของสินทรัพย(์และหน้ีสิน)ท่ีไดม้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงรวมถึงค่าความนิยม จ านวน 99.40 ลา้น

บาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ จ านวน 253.95 ลา้นบาท  ตลอดจนการรับรู้ทรัพยสิ์นมีตวัตนของบริษทั 

Sun Express Logistics Pte. Ltd  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  หน่วย: บำท  31 ธ.ค.2559  31 ธ.ค.2558 
เปลีย่นแปลง
จ ำนวนเงนิ 

ร้อยละ 

หนีสิ้น  

หนีสิ้นหมุนเวยีน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 119,017,560 49,926,010 69,091,550 138.39 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,151,333 14,478,360 -7,327,027 -50.61 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,179,142 4,598,996 10,580,146 230.05 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,465,586 6,144,763 6,320,823 102.87 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 153,813,621 75,148,129 78,665,492 104.68 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 772,246 7,936,821 -7,164,575 -90.27 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,673,256 11,112,685 2,560,571 23.04 
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หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,635,076   35,635,076 100.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 981,627 622,339 359,288 57.73 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 51,062,205 19,671,845 31,390,360 159.57 

รวมหนีสิ้น 204,875,826 94,819,974 110,055,852 116.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 325,949,750 300,000,000 25,949,750 8.65 

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 325,949,750 300,000,000 25,949,750 8.65 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 347,778,911 228,410,061 119,368,850 52.26 
ก าไรสะสม - จดัสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย 14,274,367 10,800,000 3,474,367 32.17 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,618,745 50,630,121 31,988,624 63.18 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,601,418 10,938,166 -4,336,748 -39.65 

ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 85,058,473 0 85,058,473 100.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 862,281,664 600,778,348 261,503,316 43.53 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,067,157,490 695,598,322 371,559,168 53.42 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  หน่วย: บำท  31 ธ.ค.2559  31 ธ.ค.2558 
เปลีย่นแปลง
จ ำนวนเงนิ 

ร้อยละ 

หนีสิ้น  

หนีสิ้นหมุนเวยีน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 119,017,560 49,926,010 69,091,550 138.39 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,151,333 14,478,360 -7,327,027 -50.61 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,179,142 4,598,996 10,580,146 230.05 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,465,586 6,144,763 6,320,823 102.87 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 153,813,621 75,148,129 78,665,492 104.68 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 772,246 7,936,821 -7,164,575 -90.27 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,673,256 11,112,685 2,560,571 23.04 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,635,076   35,635,076 100.00 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 981,627 622,339 359,288 57.73 
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รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 51,062,205 19,671,845 31,390,360 159.57 

รวมหนีสิ้น 204,875,826 94,819,974 110,055,852 116.07 
 

 
  
 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  จ านวน 204.88 ลา้นบาทและ 94.82 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  เพ่ิมข้ึน 110.06 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 116.07  เน่ืองจากบริษทัไดมี้การปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ ในนโยบายการบริหาร
จดัการเจา้หน้ี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้ จ านวน 119.02 ลา้นบาท และ 49.93 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 69.09 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 138.37 

 
 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 862.28 ลา้นบาท และ 600.78 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมข้ึน 261.50 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ยการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 51.89 ลา้นหุ้น เป็นมูลค่า 25.95 ลา้นบาท, ส่วนเกินมูลค่า
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หุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 119.36 ลา้นบาท,  ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน 3.47 ลา้นบาท, ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร เพ่ิมข้ึน 31.99 ลา้นบาท,
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 4.33  และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 85.06 ลา้น
บาท  
 

ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงนิทุน 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  เท่ากบั 0.24 เท่า และ  0.16 
เท่า โดยหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน เกิดจากบริษทัมีนโยบายการบริหารเจา้หน้ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้อตัราการ
หมุนของเงินสดมีความคล่องตวัมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูใ่ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่าเน่ืองจากบริษทัมี
นโยบายใชเ้งินทุนในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผูถื้อหุ้น ท าใหมี้ความเส่ียงดา้นการเงินต ่า โดยไม่มีตน้ทุนทางการเงินและ
มีความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 
 

สภำพคล่อง 

สภำพคล่องกระแสเงนิสด 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นบวก 70.85 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากก าไรก่อนภาษี

เงินได ้จ านวน 98.67 ลา้นบาท และมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 26.95 ลา้นบาท และมีการจ่ายภาษีเงินได ้20.23 ลา้นบาท  
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2559 เป็นบวก 67.76 ลา้นบาท บริษทัมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

ชัว่คราวจ านวน 220.30 ลา้นบาท และซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 47.21 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัมีการจ่ายช าระเงินสดเพ่ือซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd จ านวน 132.46 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2559 เป็นลบ 57.31 ลา้นบาท บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 41.99 
ลา้นบาท และมีการจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 14.57 ลา้นบาท  
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่    

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้บริษทัได้
มอบหมายให้ นางอารยา คงสุนทร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          
นางอารยา คงสุนทร ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
   
 ช่ือ         ต  าแหน่ง                           ลายมือช่ือ 
 
1.  นาอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ____________________ 
 
2.  นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการบริหาร    ____________________ 
 
3.  นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหาร    ____________________ 
 
4.  นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการ     ____________________ 
 
5.  นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน  ____________________ 
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
 ช่ือ         ต  าแหน่ง              ลายมือช่ือ 
 
1.  นาอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ____________________ 
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 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น  เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั       
 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให ้นางอารยา คงสุนทร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ          
นางอารยา คงสุนทร ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มลูไว ้
 
 ช่ือ         ต  าแหน่ง                           ลายมือช่ือ 
 
1.  นาอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ____________________ 
 
2.  นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  ____________________ 
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
 ช่ือ         ต  าแหน่ง              ลายมือช่ือ 
 
1.  นาอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ____________________ 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 1 

 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

นำย เอกพล พงศ์สถำพร 
 

53 - ปริญญาโท MBA (Finance & 
Marketing), Kellog School of 
Management, Northwestern University, 
USA 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี
วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย รุ่นท่ี 141/2011 

- Certified Internal Auditor (CIA) with 
Certificate of Honor by The Institute of 
Internal Audit (USA) 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2552 – 2555 

 

2549 – 2555 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ  

Sun Express Logistics Pte.Ltd 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บมจ. ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั 

 

บจก. ทิปโก ้ไบโอเทค็ 

บจก. ทิปโก ้รีเทค 

บจก. ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ 

บมจ. ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี 

 

บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้น Air Freight 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

ผูผ้ลิตบรรจุกระป๋องน ้าสบัปะรดเขม้ขน้และ
ผลไมร้วม 

วิจยัและพฒันาขยายสายพนัธุพ์ืช 

คา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 

ผูผ้ลิตและผูค้า้ส่งน ้าผลไม ้น ้าแร่ธรรมชาติ 

ผูผ้ลิตและผูส่้งออกคา้ปลีกคา้และคา้ส่ง 
BOPP FILM CPP FILM 

ผูส่้งออกและผูผ้ลิตทองแดง 

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
 
 

50 - ปริญญาเอก 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 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2544 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป 

 

 

บมจ. ซีออยล ์จ ากดั 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

 

ผูผ้ลิตหนงัววัฟอกส าเร็จรูปรายใหญ่ 

 

ขายน ้ามนัและปิโตรเคมี 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 2 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 

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

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยรุ่นท่ี 442004 

- ผา่นการอบรม  Audit Committee Program 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย รุ่นท่ี 13/2005 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย รุ่นท่ี 103/ 2007 

 

2553 

 

 

 
2549 – ปัจจุบนั 

 

2548 – 2554 

 

2538 – ปัจจุบนั 

 

 

2536 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2539 – ปัจจุบนั 

ท่ีปรึกษา 

 

 

 
กรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ 

 

ท่ีปรึกษา 

 

 

อาจารย ์

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

Association of South East 
Asian Nations (ASEAN) on 
“ASEAN Strategic Transport 
Action Plan 2011-2015” 

บจก. เจริญสิน พร็อพเพอร์ต้ี 

บมจ. อีเทอร์นิต้ี แกรนด ์โลจิ
สติคส์ 

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

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์ 
และการขนส่ง 

บจก. ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ 

 

วางแผนกลยุทธ์พฒันาการขนส่งของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(ASEAN) 

 

 

หอ้งพกัใหเ้ช่า/บริการ น ้า ไฟ ขายอาคาร
พาณิชย ์

บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ บริการน าของ
ออกจากท่าเรือและใหเ้ช่ารถขนส่ง 

โครงการพฒันาการขนส่ง UN-ESCAP 

 

 

สถาบนัการศึกษา 

 

 
 

รับออกแบบ ตกแต่งภายในและส่ิงพิมพ ์
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 3 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

นำย วชัิย แซ่เซียว 
 

50 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี  มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 
111/2014 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การภาษีอากร) 
(Graduate Diploma, Taxation) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย รุ่นท่ี 2 

- Training in Accounting Course of 
Continuing Professional Development 
Program 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ท่ีปรึกษา 

Chief Financial Officer/
กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี 

หุน้ส่วน 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

 

 

กลุ่มบริษทัศรีไทยใหม ่

บจก. ไทรทนั 

 

บจก. ไทรทนั ฟิลม์ 

 

บจก. ไทรทนั – เอก็ซ์ 

 

Trinity Auditor Office 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

 

 

บริการให้เช่าท่ีดินและอาคาร 

รับจา้งผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

 

ผลิตภาพยนตร์ 

 

ผลิตรายการทีวี สารคดี 

 

ส านกังานบญัชี 

นำย เจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ 

  
 

67 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 
111/2014 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร  

 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 4 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2545 – 2555 รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์ บจก. ยูแทคไทย บริการผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

นางอารยา คงสุนทร 52 - ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  สาขา
การจดัการทัว่ไป  วิทยาลยัการจดัการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี:   บญัชีบณัฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยรุ่นท่ี 
181/2013 

- Mini Master of Information Technology, 
Faculty of Information Technology, King 
Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang 

 
 
 
 
 
 

ภรรยา 
นายชูเดช คงสุนทร 

 

23.67 % 2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2549 – ปัจจุบนั 

 

2536 - 2557 

 

2549 – 2556 

 

2551 – 2556 
 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Sun Express Logistics Pte.Ltd 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซนัเอ็กซเ์พรส (ประเทศ
ไทย) 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด ์   
โลจิสติคส์  

บจก. ไวส์ โลจิสติกส์ 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้น Air Freight 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางอากาศ 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

นายหนา้ตวัแทนรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 

นายหนา้ตวัแทนรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 5 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

นำยชูเดช คงสุนทร 
 

53 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  
สาขาพาณิชนาวี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยรุ่นท่ี 
SEC/2014 

สามี 
นางอารยา คงสุนทร 

 

16.71 % 
  

2559 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2549 – ปัจจุบนั 

 

 

2549 - 2557 
 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

กรรมการบริหาร 

Sun Express Logistics Pte.Ltd 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซนัเอ็กซเ์พรส (ประเทศ
ไทย) 

 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ดา้น Air Freight 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางอากาศ 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

นำงสำวฐิติมำ ตันตกิุลสุนทร 
 
 

51 - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขา
ประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยรุ่นท่ี 
SEC/2014 

- ผา่นการอบรม SME ADVANCED รุ่นท่ี 1 

นอ้งสาว 
นางอารยา คงสุนทร 

10.25 % 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2537 - 2557 
 
 
 

กรรมการ /  
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย
ปฏิบติัการและสนบัสนุน 
กรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 

กรรมการ / ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์  
 
 
 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
 
 
 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

 

นำงสำวพรไพเรำะ ตนัตกิลุสุนทร 

 

43 - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

นอ้งสาว 
นางอารยา คงสุนทร 

7.1 % 2557 – ปัจจุบนั 
 
 

 

กรรมการ  

กรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 6 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยรุ่นท่ี111/2014 

2545 – 2559 กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก. ซนัเอ็กซเ์พรส (ประเทศ
ไทย) 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางอากาศ 

นำงสำวสมใจ ปุรำชะโก 
 

42 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร ผูช้  านาญการศุลกากร 
ล าดบัท่ี 1856 

 

ไม่มี 0.05 2558 – ปัจจุบนั 

 

2540 – 2557 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

นำยรำม ตันตกิุลสุนทร 
 

45 - ประกาศนียบตัร โรงเรียนธุรกิจการ
ขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ 
(ITBS) 

- ประกาศนียบตัร ผูช้  านาญการศุลกากร 
ล าดบัท่ี 981 

นอ้งสาว 
นางอารยา คงสุนทร 

1.86 % 2558 – ปัจจุบนั     
 
2549 – 2557 
 
2556 - 255 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจใน 
Eastern Standard 
Airport Manager 
 
รองผูจ้ดัการทัว่ไป ส านกังาน
ท่าเรือแหลมฉบงั 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 
 
บจก. พร็อมทเฟรทแอนดโ์ลจิ
สติคส์ 
บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
นายหนา้ตวัแทนรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ 
ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

นำยโชคชัย พฒุิสำร 44 - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยั
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
 
2545-2548 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
 
ผูจ้ดัการ คลงัสินคา้ 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 
 
บจก.เอคโค ออโตพ้าร์ท (ไทย
แลนด)์ 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
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เอกสารแนบ 1 - หนา้ 7 

 

ช่ือ-นำมสกลุ / 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 
 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
(MBA) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ไม่มี 0.03 2558 – ปัจจุบนั 
 

2545 - 2557 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 

ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้ใหบ้ริการรับจดัการขนส่ง
ทางเรือ 

นำงสำวปรมำภรณ์ จ ำนงสุข 27 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยารัตนบณัฑิต 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 
2557-2558 
 
 
2556-2557 

เลขานุการบริษทั 
 
เลขานุการบริษทั 
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ / 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
ประสานงานกฎหมาย 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 
 
บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล ์ 
บจ.ปริญญา อาร์ เอม็ แอล 
 
 
บมจ.จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก  

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผลิตและจดัจ าหน่ายแป้งสาลี 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  
 
ใหบ้ริการธุรกิจสาธารณูประโภคดา้นน ้า โดย
บริหารจดัการ ระบบขนส่งน ้าดิบผา่นท่อส่ง
น ้า ขนาดใหญ่ใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม และ
การอุปโภคบริโภค เพื่อสนบัสนุนแผนงาน
พฒันา พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ให้
เป็นเขต อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 
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หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทั
ไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดนอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี
บริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมายดงัน้ี 
 ให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และขอ้พึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหฏิ้บติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มอี ำนำจควบคุม 
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 ต่
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บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ A, Z X, Z Y, Z Y, Z B, C, D B, C, D B, C, D B,C D D D D  

Sun Express Logistics Pte.Ltd. A    B B       

บจ. ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)     B B, D       

บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์ B, C, D            

บจ. ทิปโก ้ไบโอเท็ค B, D            

บจ. ทิปโก ้รีเทล B, D            

บจ. ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  B, D            

บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป  X, Z           

บมจ. ซีออยล ์  X, Z           

บจ. ลิฟวิง่ เฮดควอเตอร์  B           

บจ. เจริญสิน พร็อพเพอร์ต้ี  Z           

บจ. ไทรทนั   B, D          

บจ. ไทรทนั ฟิลม์   D          

บจ. ไทรทนั-เอก็ซ์   D          

บจ.เพอร์ซุท อาร์ม (ไทยแลนด)์   B          

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการบริษทั,   B = กรรมการบริษทั,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผูบ้ริหาร,   E = ท่ีปรึกษา  

                  X = ประธานกรรมการตรวจสอบ,   Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
 

ช่ือ-สกลุ 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3
ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้น
การเงินการบญัชี ไดแ้ก่ รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวชิยั แซ่เซียว และนายเจริญเกียรติ หุตะ
นานันทะ เป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการส่งเสริมและผลกัดันให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีของบริษทัจด
ทะเบียน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไวโ้ดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 3 คร้ัง โดยเป็นการ
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ตลอดจนรับทราบผลการ
ตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสและการติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจ านวน 3 คร้ัง โดยมีผูส้อบบญัชีและผู ้
ตรวจสอบภายในร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง ซ่ึงในการประชุมทุกคร้ังทุกท่านไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรอบคอบและแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงไดมี้การรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2559 กระบวนการจัดท างบการเงินของบริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมอยา่งเพียงพอและเหมาะสมโดยงบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและครอบคลุม
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได้จึงเช่ือมัน่วา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบ
ต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว ้โปร่งใส และเช่ือถือได ้  
 
 

 

 

 

 

           รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค ์  
                     ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  

เอกสารแนบ 4 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
  
 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  

รำยละเอยีดอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี - 
  
 



 


