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หลักกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมลู 
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”) 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี      
(แบบ 56-2) จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และการก ากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งการที่ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอตามความ
เป็นจริง  
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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหวำ่งประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and 

Solution Provider) ให้บริกำรทั้งกำรน ำเข้ำและส่งออก ทั้งทำงทะเล และทำงอำกำศ ให้บริกำรดำ้นพิธกีำรศุลกำกร กำรขนส่งในประเทศ กำรขนส่งข้ำม

แดน (Cross Border) และคลังสินค้ำ เป็นหลัก พรอ้มทั้งมียังบริษัทในเครือ ในหลำยประเทศชั้นน ำ เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องและ

รวดเร็ว 
 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วย

นวัตกรรมส ำหรับลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโลโลยีในเอเชียแปซิฟิก และบริษัทฯ ได้ก ำหนดพันธกิจ คือ “บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญในกำรตอบโจทย์ลูกค้ำ 

ด้วยบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ โดยใช้นวัตกรรมอย่ำงชำญฉลำด และมีควำมน่ำเช่ือถือ” 
 

 

นอกจำกนี้บริษัทฯ มีก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้ 
1. เป็นบริษัทฯ ชั้นน ำผู้ให้บริกำรโลจิสติกสร์ะหว่ำงประเทศแบบครบวงคร มีเครือขำ่ยและขยำยสำขำให้ครอบคลุมภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

และมีแผนในกำรขยำยธุรกจิไปยังธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรกัษำอัตรำกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนส ำหรับรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่
เพิ่มขึ้น ในอนำคตได้ 

2. บริษัทฯ เน้นกำรให้บริกำรด้ำน Logistics Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้ำทีห่ลำกหลำย และรักษำฐำนลูกค้ำปจัจุบนั รองรับกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำใหม ่รองรับโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศำสตร์ภำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบำลไทย และเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

3. บริษัทฯ มีแผนเน้นกำรให้บริกำรที่มีอัตรำก ำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรขั้นต้น ใหอ้ยู่ในระดับที่แข่งขัน
ได้ในอุตสำหกรรม และสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มำกขึ้น 

 
1.2 ประวัติควำมเป็นมำและกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมำจำก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ 
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด) เร่ิมด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในปี 2536 ซ่ึงเน้นกำรให้บริกำรรับ
จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล โดยมีเส้นทำงหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกำ ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มนักลงทุนชำว
ไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice Group ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทต่ำงชำติที่มีชื่อเสียงด้ำนธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนรวม 30% ต่อมำบริษัทได้ขยำยกำรให้บริกำรครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทำงศุลกำกร  

 
โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มนำงอำรยำ คงสุนทร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีกำรซ้ือหุ้นของบริษัทจำกกลุ่มหุ้นส่วนชำว

ฮ่องกงและชำวสิงคโปร์ ตำมล ำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร บริษัทได้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2556 โดยวิธีกำรควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่ำง บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จ ำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรท
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเป็น 15.00 ล้ำนบำท และมีส ำนักงำนให้บริกำรอยู่ที่ท่ำเรือแหลมฉบัง นอกจำกนี้ 
ในเดือนธันวำคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเป็น 180.00 ล้ำนบำท และเข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 3 
เมษำยน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท (ทุนช ำระแล้ว 225 ล้ำนบำท) ต่อมำได้มีกำรกำรซ้ือหุ้นสำมัญของ Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. (SEL) จ ำนวน 700,000 หุ้น ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีกำรแลกหุ้นสำมัญ (Share Swap) และช ำระด้วยเงินสด และกำรเพิ่มทุนด้วยกำรเสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดแบบเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 51,899,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
325,949,750 บำท (ทุนช ำระแล้ว 325,949,750.00 บำท) 
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ข้อมูลบริษัทย่อย  

• บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (“SUN”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้ำนบำท 
โดยกำรร่วมทุนกันระหว่ำงกลุ่มนักลงทุนชำวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชำวสิงคโปร์และชำวฮ่องกงรวม 40% เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทำงศุลกำกร ซ่ึงเน้นกำรให้บริกำรรับจัดกำร
ขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ โดยมีสำขำตั้งอยู่ที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนช ำระ
แล้ว ปัจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วทั้งสิ้น 54.00 ล้ำนบำท  

• บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ) ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 
มกรำคม 2545 บริษัทที่จัดตั้ง อยู่ในประเทศสิงคโปร์ จำกกลุ่มนำยลิม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยนำยลิม เมง ปุย นำย
เลียน ฮก ลุง และนำงสำวซู ยิ โนจ จ ำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหุ้นสำมัญ และในวันที่ 15 สิงหำคม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท Sun 
Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นจ ำนวน 70 % ของหุ้นสำมัญทั้งหมด พร้อมทั้งเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัท โดยที่
ผู้บรหิำรเดิมของ SEL ยังคงด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ SEL ต่อไปอีก 4 ปีนับจำกวันที่มีกำรตกลง  

บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd เป็นบริษัทฯ รับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศชั้นน ำในประเทศ
สิงคโปร์ ให้บริกำรครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งส ำนักงำนและ
คลังสินค้ำอยู่ใน สนำมบินชำงงี เขตกำรค้ำเสรี (Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในกำรขนส่งผ่ำนพำเลตของสำย
กำรบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ท ำให้ได้รับควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรขนส่งสินค้ำ (www.sunexp.com.sg)  

• บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) (เดิม Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) ) 
ซ่ึงก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บรกิำรขนส่งทำงอำกำศและทำงทะเลภำยใต้กำรควบคุมของ Master Air Waybills และ Ocean Bill of 
Ladings ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออกรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จำกฮ่องกง และมีสำขำย่อย Guangzhou และ Shanghai และเมื่อ
วันที่ 4 มกรำคม 2561 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำสัญญำเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ Universal Worldwide 
Transportation Limited (“UWT”) จ ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลำร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 80 
ของหุ้นสำมัญทั้งหมด มูลค่ำลงทุนในกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญคิดเป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 3,379,677 เหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ 
หรือเทียบเท่ำ 115,030,686.372 บำท (www.wice-china.com) 

• บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) (Joint Venture) โดยเมื่อวันที่ 14 
กันยำยน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross 
– Border Transport Services) ระหว่ำงประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) 
และ นำงสำวกฤชวรรณ ซ้ือเจริญชัย โดย WICE ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอ ำนำจควบคุมดูแลทำงกำรเงิน 

http://www.sunexp.com.sg/
http://www.sunexp.com.sg/
http://www.wice-china.com/
http://www.wice-china.com/
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พัฒนำกำรที่ส ำคัญของ WICE  

2536  ก่อตั้งบริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด  

   ร่วมทุนกับไวส์กรุ๊ปจำกฮ่องกงและสิงคโปร์  

2545  ขยำยกำรบรกิำรด้ำนพธิีกำรศุลกำกร  

   เข้ำร่วมสมำคมผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (TIFFA) 

2546  ไวส์มีคนไทยเป็นเจ้ำของ 100% 

   เช่ียวชำญกำรบริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงไทย – USA  

2549  ย้ำยส ำนักงำนสู่ WICE Place  

   ขยำยส ำนักงำนเพิ่ม ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ  

2552  ขยำยส ำนักงำนเพิ่ม ณ อ ำเภอแหลมฉบงั จังหวัดชลบุรี  

2555  ขยำยกำรบรกิำรขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศ 

   ได้รำงวัลสุดยอด SMEs แห่งชำต ิ 

2557  เพิ่มทุนเป็น 225 ล้ำนบำท  

   แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน)” “WICE” 

2558  เพิ่มทุนเป็น 300 ล้ำนบำท  

   เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

2559  เพิ่มทุนเป็น 325 ล้ำนบำท  

ผ่ำนกำรรับรอง “มำตรฐำนคุณภำพบรกิำรขนส่งด้วยรถบรรทุก” หรือ “Q Mark” โดยกรมกำรขนส่งทำงบก 

กระทรวงคมนำคม 

เข้ำซ้ือกิจกำร SUN Express (Singapore) Pte. Ltd. 70% ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistics (Singapore) 

Pte. Ltd” 

2560  ผ่ำนกำรรับรองโดยโครงกำรแนวร่วมปฏบิัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)  

   เป็นผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำนเออโีอ (Authorized Economic Operator : AEO) 

2561 เข้ำซ้ือกิจกำร Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE 

Logistics (Hong Kong)”  
ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) ในชื่อ “บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ำกัด” สัดส่วนกำรลงทุน 
40% 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อย ดังน้ี  

 

ร้อยละ 99.9 ร้อยละ 80 ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 
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2. ลักษณะกำรประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทกำรบริกำร 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ดังนี้  

  หมายเหตุ : ** รายได้อื่นๆ เช่นก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น  
 

รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ลักษณะกำรให้บริกำร 

บริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics 

Services and Solutions Provider) ทั้งการน าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ ) และทางอากาศ และการ

ให้บรกิารด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่

ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้

ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้น าเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตู

โรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง 

แผนภำพกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์  (International Logistics Flow) 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของรำยได ้
2557 2558 2559 2560 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำร 

1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 

(Sea Freight) 
377.29 55.75 396.17 57.46 503.93 48.66 635.03  

2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

(Air Freight)  
170.57 25.20 152.37 22.10 293.76 28.37 465.59  

3. คลังสินค้า,พิธีการศุลกากรและ

การขนส่งในประเทศ (Warehouse, 

Customs and Transport) 

122.34 18.08 132.99 19.29 224.79 21.70 295.75  

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 670.20 99.03 681.53 98.85 1022.48 98.73 1396.37 

45.28 610.64 33.00% 

33.20 854.74 46.20% 

21.09 366.73 19.82% 

99.57 1832.11 99.02% 

รายได้อื่น** 6.57 0.97 7.94 1.15 13.15 1.27 5.96 0.43 18.00 0.98% 

รวมรำยได ้ 676.77 100.00 689.47 100.00 1035.63 100.00 1402.33 100.00 1850.12 100% 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งน าเข้าและส่งออก ด้วยการขนส่งทาง

ทะเลและการขนส่งทางอากาศครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง ประเภท/ ลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง ความสะดวกต่อลูกค้าในการ

จัดการขนส่ง เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือ/ เครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-

Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง คือสาย

การเดินเรือ หรือสายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซ่ึงถือเป็นคู่ค้าทาง

ธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในการด าเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่ก าหนด การให้บริการรับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. กำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล(Sea Freight):บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเน้น

การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นน าที่มีชื่อเสียงเช่ือถือได้ ซึ่ง

บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือด าเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น  CGLN ภายใต้ WCA Family Network ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่ง

ทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าส าคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม ส าหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปินส์ 

การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน เหมาะส าหรับการ

ขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าส าเร็จรูป)ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างเหล็กและวัสดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็น

ต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซ่ึงช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 

ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักมากแต่มีปริมาณน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้า

ที่มีน้ าหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบ

เปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง  

  

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 – 2561 

                หน่วย : TUE* 

ประเภทกำรให้บริกำร 
 ปริมำณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

สินค้าขาออก (Export) 6,087 6,315 11,645 15,268 18,870 18,590 

สินค้าขาเข้า (Import) 3,235 3,529 5,917 6,150 8,527 8,777 

รวม 9,322 9,844 17,562 21,418 27,397 27,367 
หมำยเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 

http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-air-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-air-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
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 กำรขนส่งทำงทะเลสำมำรถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

• การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์(Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะ

เป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะส าหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก 

โดยหลังจากบรรจุสินค้าจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีการเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการตั้งแต่การติดต่อ

สายการเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะกับสินค้า ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบ

สินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับ

ตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ผู้น าเข้า-ส่งออก 

• การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดย

สินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซ่ึงต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่ง

ไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทจะท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากลูกค้าแล้วน ามา

บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการค านวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดท าเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลง

ตู้ที่ท่าเรือ โดยจะมีสถานีส าหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station  

   

 

2. กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ (Air Freight):บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่าง

ประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจ ากัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดีแต่มีต้นทุนที่

สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษัทย่อยจะ

เป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อก าหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยค านึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัด

ต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าส าคัญในประเทศต่างๆ ซ่ึงตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบ

เอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วและความช านาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู  (Door-to-
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Door)ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่น าเข้าจากประเทศสิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทย 

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมส าหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่น การให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ 

(Hand Carrier) ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ เป็นต้น นอกจากการให้บริการจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังมีบริการ

ให้ค าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งให้กับลูกค้า ใน

ลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2556– ปี 2561 

          หน่วย : ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. กำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและกำรขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport): บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการ

ด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ  
 

กำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร(Customs Broker) 

การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธกีารศุลกากรก่อนน าสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการ

น าเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ช านาญการด้านพิธีการศุลกากร ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

น าเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ช านาญการศุลกากรประจ าส านักงานอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร 

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้ช านาญการศุลกากรจ านวน 7 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซ่ึงเป็นอดีตผู้อ านวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบัน

เกษียณอายุแล้ว) 

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ป ระกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

(Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซ่ึงจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การ

ยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรก าหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซ่ึงบรษิัทได้ยกระดับเป็นตัวแทน

ออกของ AEO ในปี 2559 ตามแผนด าเนินงานโดยสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสินค้า การยกเว้นการ

ชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ท า

ให้การด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น 

ประเภทกำรให้บริกำร 
ปริมำณขนส่งต่อปี  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

สินค้าขาออก (Export) 1,583 1,664 1,182 1,185 2,634 9,016 

สินค้าขาเข้า (Import) 4,474 3,448 3,049 3,530 4,290 8,597 

รวม 6,057 5,112 4,231 4,715 6,924 17,613 
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ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2557-2561 

รำยกำร 
ปริมำณงำนต่อป ี

2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวน Shipment 10,495 11,648 15,164 16,047 16,641 

จ านวน ตู้ 27,995 28,293 30,689 32,045 32,886 

 

กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ (Transport) 

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้อ 

รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า 

หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยัง

จุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่

แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้ 

จ านวนรถบรรทุก ปี 2557 – 2561 

หน่วย : คัน  

รำยกำร 
จ ำนวนรถขนส่ง  

2557 2558 2559 2560 2561 

หัวลาก 17 27 27 27 31 

หางพ่วงบรรทุก 23 37 37 37 45 

รถบรรทุก 6 ล้อ 4 4 4 4 2 

รถบรรทุก 4 ล้อ 6 6 6 6 4 

รวมจ ำนวนคัน 50 74 74 74 82 

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2557 – 2561 

               หน่วย : ตู้ 

รำยกำร 
ปริมำณกำรขนส่งต่อป ี 

2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนตู้ที่ให้บริการ 15,016 19,560 26,552 32,045 32,886 
 

มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรขนส่งโดยรถบรรทุก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลาซ่ึงบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติงานเป็น ไปตาม

เป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามก าหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัทฯ รถขนส่งทุกคัน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความ

พร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทราวงคมนาคม 
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(Q MARK) ตลอดจนได้น าระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามต าแหน่ง

ของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

4. กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ (Warehouse) : เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า 

เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ 

 4.1 คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าส าหรับเก็บรักษาสินค้า ที่ อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้า

ส าเร็จรูปเพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าส าเร็จรูปของลูกค้า เพื่อ รอการจัดส่ง

ไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ  

4.2 คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานขอ งลูกค้า หรือ อยู่ใกล้กับ

ลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัท กับลูกค้า 

4.3 บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้าของ

ลูกค้าเอง ด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนก าลังคนในคลังสินค้า การจัดหาก าลังคนในการปฏิบัติการ และการควบคุม

การท างานภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลงกับลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                        แบบ 56-1 

11 
 

5. กำรให้บริกำรดำ้นกำรขนส่งสนิค้ำผ่ำนแดน (Cross Border Service : CBS) 

จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ซ่ึงได้มีการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้า

ตามชายแดนกันเป็นปรกติอยู่แล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไป

ยังสิงคโปร์ผ่านทางมาเลเซีย การขนส่งผ่านแดนไปยังเวียดนาม ผ่านทางลาว ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดน

เช่ือมโยงติดต่อกันเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยังจีน ผ่านทางเวียดนามและลาว ในปัจจุบันนี้บริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนจาก 

สิงคโปร์ ไปยังจีนได้ โดยการรับสินค้าจากสิงคโปร์ และด าเนินการขนส่งผ่านมาเลเซีย ไทย ลาว และเวียดนาม ก่อนเข้าสู่ประเทศจีน 
เส้นทำงที่บริษัทฯ ให้บริกำรเป็นประจ ำในปัจจุบัน 
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สาเหตุที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการในเส้นทางนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ตลาดหลักของลูกค้าอยู่แล้ว อีกทั้งที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าทางทะเล

ประสบปัญหาด้านต่างๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ความคับค่ังของปริมาณตู้สินค้า ท าให้การขนส่งเกิดความล่าช้า การให้บริการ Cross Border Service 

(CBS) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ  

อีกทั้งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่เช่ือมโยงการขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน-จีน และการขนส่งโดยเส้นทางนี้สามารถที่จะเช่ือมต่อ

การขนส่งโดยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีน (China Railways Express) ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ One Belt, One Road 

(OBOR) ของประเทศจีน 

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

(LTL) ผ่านสองเส้นทางหลัก ได้แก่  

1. ไทย-จีน  

2. ไทย-พม่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปแบบกำรให้บริกำรขนส่งผ่ำนแดน FTL ไทย-จีน 
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รูปแบบกำรให้บริกำรขนส่งผ่ำนแดน FTL ไทย-พมำ่ 

การให้บริการ Cross Border Service (CBS) ในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ ในตลาด ดังนี้ 

1. ตู้สินค้าที่ลูกค้าผู้ส่งสินค้าท าการบรรจุสินค้าที่โรงงาน (ต้นทาง) จะเป็นตู้สินค้าตู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้าได้รับที่ปลายทาง 

2. บริษัทฯ ใช้ระบบ LoLo ในแต่ละด่านชายแดน ในการการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่ง โดยวิธีนี้ สินค้าจะไม่มีการ 

Transload หรือการ Unload สินค้าออกจากตู้หนึ่ง ไป Load ใส่อีกตู้หนึ่ง ตามด่านชายแดนต่างๆ ท าให้ลดความเสียหายของสินค้า 

3. รถของบริษัทฯ ติดตั้งระบบ Air Suspension เพื่อลดการสั่นสะเทือน ตลอดเส้นทางการขนส่ง ซ่ึงเป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหายที่จะ

เกิดกับตัวสินค้า 

4. บริษัทฯ เน้นเร่ืองความปลอดภัยของสินค้า โดยใช้ระบบ Smart Log ท าให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ 

จากภายนอกตู้ได้ 

5. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการเส้นทางการเดินทางของรถบรรทุก โดยศูนย์ควบคุมเส้นทาง (Command Center) 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

จะเห็นได้ว่าบริการ Cross Border Service (CBS) ของบริษัทฯ ถือเป็นอีกบริการหนึ่ง ที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริษัทฯ 

ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในด้าน

ความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการส าหรับการให้บริการรับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของ

บริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
 

(1) กำรให้บริกำรในหลำยรูปแบบ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้าน าเข้าและส่งออก โดย

การขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซ่ึงเป็นการให้บริการที่ครอบคลุม

การจองระวางภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, ด าเนินการด้านพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินค้าและกระจายสินค้า, จัดท าเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด, การจัดหารถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า, บริการอื่นๆ เช่น จัดท าหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ), จัดท าประกันภัยสินค้า เป็นต้น 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการ

ด าเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งการให้บริการที่ครบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็นการ

อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่

ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ 

แบบ Ex-work คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้น าเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง  

(2) กำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับคุณภาพของงานบริการที่น าเสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงต้องรวดเร็ว 

ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ โดยเร่ิมจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่าง

น้อย 3 รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสายการเดินเรือ/สายการบินเพื่อจอง/ต่อรองค่าระวาง 

ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนให้

ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเร่ือยมา เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแก่

ลูกค้า ความถูกต้องแม่นย าด้านเอกสารเป็นสิ่งส าคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ าซ้อนในการท างาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน 

“ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. 

ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

 

(3) กำรขยำยสำขำไปยังต่ำงประเทศ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะท าให้บริษัทมีความสามารถในการ

แข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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(4) ควำมช ำนำญด้ำนภูมิศำสตร์ 

บริษัทฯ มีความช านาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากว่า 20 ปี สามารถ

รับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู  (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ 

(LCL) ด้วยรฐับาลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกจิรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded) กับทาง FMC Regulation 

(Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ซ่ึง

ต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการด าเนินการดังกล่าวกับทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อ

ได้เปรียบของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือบริษัทรับจัดการขนส่ง

สินค้า จะต้องมีการท าสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการเดินเรือจึงจะสามารถใช้บริการได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการ

เดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ อท าหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการ

ศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง ซ่ึงตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนที่บริษัทท างานร่วมกันมานานกว่า 20 

ปี นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีประสบการณ์และความช านาญในการให้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน  
 

(5) ควำมพร้อมของบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ  

เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และความ

ช านาญ ท างานด้วยความถูกต้อง แม่นย า มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซ่ึงจะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิด

ความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษัทมีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการ

ขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มี

การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ มีการจัดท าแผนการอบรมพนักงานประจ าปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตร

ต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ก าหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการ

ท างานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้ใน

การส่งออกหรือน าเข้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต

เป็นผู้ช านาญการศุลกากรประจ าบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 6 คน เพื่อให้ค าแนะน าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆได้ 
 

(6) กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ  

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความช านาญในเส้นทางไทย-

สหรัฐอเมริกามากว่า 20 ปี จึงท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทาง

อื่นมากขึ้น จึงท าให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการเดินเรือเพิ่มขึ้น ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือรวมกว่า 15 ราย และ

ธุรกิจของบริษัทย่อยซ่ึงเติบโตมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงท าให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบิ นกว่า 10 

ราย นอกจากนี้ ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่ส าคัญ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและบริษัทย่อยใน

การติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่างๆ ครอบ คลุมกว่า 

100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA,  CGLN ภายใต้ WCA 

Family Network. 
 

(7) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรต้นทุน 

ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณมาก ส่งผลให้
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการเดินเรือ/สายการบิน เพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซ่ึงเป็นต้นทุนหลัก โดยการบริหารต้นทุน

ดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในการน าเสนอราคาแก่ลูกค้า ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย 
 

(8) รักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน 

ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้

มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยม

เยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการ เนื่องจากลูกค้าส่วน

ใหญ่เป็นผู้น าเข้า-ส่งออก ซ่ึงมีความต้องการใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่ง

มอบสินค้าให้ตรงเวลาที่ก าหนด ซ่ึงบริษัทมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

(9) กำรขยำยกำรให้บริกำร 

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น การให้บริการทั้งด้านน าเข้าและส่งออก 

หรือทางเรือควบคู่ไปกับทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี้ยัง

ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้บริการคลังสินค้า โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง โดยมีการจัดท าเว็บไซต์(Website) ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th เพื่อ

ให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น  
 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจด

ทะเบียน รวมถึงความสามารถในการท าก าไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงสินค้าหลักที่บริษัทและบริษัทย่อย

ให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซ่ึ งสามารถแบ่งตามประเภทการใช้บริการของ

ลูกค้าได้ดังนี้ 

 

ประเภทกำรบริกำร ประเภทสินค้ำหลัก ประเทศน ำเข้ำ-ส่งออกหลัก 

บริการ Sea Freight เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส านักงาน/คอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนยานยนต์, 

อาหารกระป๋อง,เหล็กและวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 

สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน, และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บริการ Air Freight ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

เส้ือผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้  

(1)  กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการน าเข้าและส่งออก(Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2561 มี

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87% ของรายได้จากการบริการ  

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

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซ่ึงไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะ

ใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้า

กับบริษัทฯ โดยปี 2561 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13% ของรายได้จากการบริการ 

http://www.wice.co.th/
http://www.wice.co.th/
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุน

การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าต่อเนื่อง ซ่ึงใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้บริการจัดหารถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อไปรับสินค้าที่โรงงานของ

ลูกค้ามาที่ท่าเรือเพื่อด าเนินการส่งออก หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบที่โรงงานของลูกค้าในกรณีน าเข้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ

และอ านวยความสะดวกต่อลูกค้า ซ่ึงท าให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการ

บริการแบบครบวงจร ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้ำ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร 481.30 71.81 503.93 73.94 814.08 79.62 1,097.12 78.57 1,514.38 77.28 

กลุ่มลูกค้ำที่ใชบ้ริกำรอื่นๆ 

1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight  

อย่างเดียว 
146.62 21.88 153.60 22.53 154.55 15.12 209.40 14.97 288.85 14.74 

2.กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ 

Warehouse ,Custom & Transport 
42.28 6.31 24.00 3.53 53.85 5.26 89.85 6.46 156.38 7.98 

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 670.20 100 681.53 100 1,022.48 100 1,396.37 100 1,959.6 100 

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

/Door-To-Port/ Port-To-Door) 

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยลูก ค้า 10 อันดับแรกในปี 2561 มี

สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 41% ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ  

 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไขของการบริการ โดย

กระบวนการให้บริการรับจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่น ามา

พิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้ 

ชนิดของกำรให้บริกำร กำรคิดค่ำบริกำร 

SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL : คิดตามจ านวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง 

 LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร)หรือ คิดตามน้ าหนัก (ตัน)แล้วแต่ว่าจ านวนใด

มากกว่า 

AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT) คิดตามน้ าหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) แล้วแต่ว่าจ านวน

ใดมากกว่า 

CUSTOMS คิดตามจ านวนใบขนสินค้า และจ านวนตู้ และประเภทของสินค้า 

TRANSPORT คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง 

WAREHOUSE คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา 
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โดยมีนโยบายการก าหนดราคาดังนี้ 

1. ก าหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยน าเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าก าหนด 

2. ก าหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตราก าไรขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยจะ

ก าหนดราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  

3. ก าหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการที่มากกว่า โดยค านึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ

เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ 

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการก าหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคู่กันไป 
 

กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง  เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซด์ของ

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

ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายท าหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อน า เสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซ่ึงเมื่อ

บริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขายซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ   

• ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอ

บริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า   

• มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความ

แตกต่างกัน 

2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ 

ซ่ึงตัวแทนในต่างประเทศท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ซ่ึงถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะน าหรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าว

ในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน  

 

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

ซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จักบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง   

http://www.wice.co.th/
http://www.wice.co.th/
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

ภำวะอุตสำหกรรม 

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการท างานของ

องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ 

ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ” (ที่มา: 

นิยามของ Council of Logistics Management) 

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี 2558 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.91 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 14.20 ใน

ปี 2557 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติก ส์ 

โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.50 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม 

รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 37.40 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม 

ตามล าดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามล าดับ (ที่มา : ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้งมูลค่าการน าเข้าและการส่งออก ดังแสดง

ตามตารางด้านล่าง 

        (หน่วย : ล้านล้านบาท) 

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 

2560 15.64 8.01 7.63 

2561 16.19 8.09 8.10 

          ที่มำ:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                        แบบ 56-1 

20 
 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คือ เป็นประเทศที่ติดต่อท าการซ้ือขายสินค้าและบริการกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยตลาดส่งออกส าคัญของไทย 

5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ดังนี้ 

               หน่วย : ล้านล้านบาท  

ล ำดับ ประเทศ 
มูลค่ำกำรส่งออก 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1 จีน 0.82 0.86 0.80 0.83 0.96 0.97 

2 สหรัฐอเมริกา 0.69 0.77 0.81 0.86 0.90 0.89 

3 ญี่ปุ่น 0.67 0.70 0.68 0.72 0.75 0.79 

4 เวียดนาม 0.22 0.25 0.30 0.33 0.39 0.41 

5 ฮ่องกง 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.40 

        ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่

เป็นล าดับ 1 ในปี 2558 และ 2559 ล าดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ตามล าดับ 

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 

โดยสินค้าส่งออกในปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง  5) เม็ดพลาสติก  

ทั้งนี้ ตลาดน าเข้าส าคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศไต้หวัน โดยมีมูลค่าการน าเข้า ตามล าดับ ดังนี้ 

 

            หน่วย : ล้านล้านบาท 

ล ำดับ ประเทศ 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1 จีน 1.16 1.25 1.40 1.49 1.51 1.62 

2 ญี่ปุ่น 1.26 1.16 1.06 1.09 1.10 1.14 

3 สหรัฐอเมริกา 0.45 0.47 0.47 0.47 0.51 0.49 

4 มาเลเซีย 0.41 0.41 0.41 0.39 0.40 0.43 

5 สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ 

- - 0.21 0.25 0.25 0.34 

    ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้าน าเข้าในปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ ามันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3)

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองค า 
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แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ 

ส าหรับปี 2561 นี้คาดว่า สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุน

ภาครัฐและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 

การลงทุนภาครัฐปี 2561 ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ภาครัฐบาลเร่งอนุมัติโครงการในช่วงครึ่งปีหลัง

ของปี 2560 ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าที่ยังคงขยายตัวแม้จะเป็นการขยายตั วอย่างชะลอลง แต่ก็ยังมีบทบาทหนุนเศรษฐกิจให้

เศรษฐกิจยังคงโตต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน 

ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโดได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มขนของผู้ประกอบการ 

แนวโน้มการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มี

ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดรับกับกระแสปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดังนั้นในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อ

ย่างเข้มข้น 

โดยมีการประเมินมูลค่าไว้ดังนี้ 
 

ธุรกิจโลจิสติกส ์
2560 2561 

มูลค่ำ(ล้ำนบำท) อัตรำขยำยตัว (%) มูลค่ำ(ล้ำนบำท) อัตรำขยำยตัว (%) 

ธุรกิจขนส่งทางบก 137,700.00 6.20 145,100 - 147,300 5.30 - 7.00 

ธุรกิจคลังสินค้า 71,700.00 6.20 75,500 - 76,700 5.30 - 7.00 

ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(Freight Forwarder) 57,700.00 1.60 58,000 - 58900 0.50 - 2.10 

ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า 28,100.00 8.70 30,800 - 31,300 9.60 - 11.30 

หมำยเหตุ : มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ค านวณภายใต้กรอบแนวความคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

FIATA หรือ "International Federation of Freight Forwarders Associations" จัดตั้งขึ้นในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2469 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทรับ

จัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากองค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็น

ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมขนส่ง โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็น

ผู้เช่ียวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการการขนส่งของบริษัทในธุรกิจ

ขนส่งโดยการพัฒนาและส่งเสริมเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซ่ึงสมาชิกจะต้องสนับสนุนจุดประสงค์

ของ FIATA และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ  

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย หรือ TIFFA (Thai International 

Freight Forwarders Association) ซ่ึง TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพ

เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

2. แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น 

3. ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคู่แข่งหรือของผู้ใช้บริการ  
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4. เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย 

5. เคารพต่อหลักสากลของการด าเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ภายใต้สัญญาประกันภัยที่ก าหนดความคุ้มครองให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน

หากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้ 
 

ภำวะกำรแข่งขัน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่ง

สินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบัน

พบว่าผู้ประกอบการธรุกิจโลจสิติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ า ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและ

ตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางหรือ SMEs (ที่มา: www.thai-

aec.com) 

จากสถิติฐานข้อมูลของ BOL (Business on Line) จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ในปี 2555 – ปี 2557 มีจ านวนเท่ากับ 2,582 ราย 2,596 รายและ 2,405 รายตามล าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี คู่แข่งรายใหม่

สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยคว ามความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น  

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่ เป็นสมาชิก TIFFA ซ่ึงมี

มูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะ

มีความช านาญเฉพาะ การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้นที่ความช านาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วใน การขนส่ง ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่ม

ผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่ว มทุน (Joint Venture)  และกลุ่ม

ผูป้ระกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่

กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซ่ึงบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้น าด้านให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่ส าคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการ

ต่างประเทศจ านวนประมาณ 5-6 ราย ซ่ึงมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการ

ให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มากกว่า รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร ท าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับ

บริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้น าเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการจากสายการเดินเรือ

โดยตรง หรือ เลือกใช้บริการตัวแทนรับจัดการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สายการเดินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการประเภทท่าเรือสู่ท่าเรือ (Port-to-Port) ด้วย

ปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะที่ตัวแทนรับจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้บริการที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า ซ่ึงผู้น าเข้า-ส่งออก มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้

ตัวแทนรับจัดการขนส่งเพิ่มขึ้น ส าหรับการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินจะไมม่ี

การให้บริการตรงกับลูกค้า ดังนั้น ผู้น าเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง  

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

จุดเด่นในการแข่งขันส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้ องการของลูกค้า 

ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซ่ึงด้วยความรู้ ทักษะความช านาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ท าให้บริษัทมี

ความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

 

http://www.thai-aec.com/
http://www.thai-aec.com/
http://www.thai-aec.com/
http://www.thai-aec.com/
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1. มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอด

ระยะเวลากว่า 20ปี 

2. มีการน าเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่าง

ประเทศ ทั้งการน าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธี

การศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) 

และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้ค าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ช านาญการศุลกากรให้ค าปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร

และสิทธิประโยชน์ในการน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 

4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือ/สายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญ รวมทั้งบริษัทยัง

เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family 

Network 

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

สินค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเช่ียวชาญทางด้าน

จัดการขนส่งทางอากาศ ท าให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ าซ้อนในการท างาน 

7. มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถ

ต่อรองราคากับสายการเดินเรือและน าเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย 

 

กำรจัดหำบริกำร   

กำรจัดหำแหล่งที่มำของบริกำร 

ธุรกิจรับจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

กระบวนการท างาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจัดหาระวาง

เรือ/เครื่องบิน ซ่ึงถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กำรจัดหำระวำงเรือ/เครื่องบิน 

เนื่องจากค่าระวางเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการวาง

แผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดท าเป็นสัญญากับ

สายการเดินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวางภายใต้ปริมาณการซ้ือระวางขั้นต่ า 

(Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่

จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซ่ึงการจองระวางในปริมาณมากท าให้สามารถต่อรองค่าระวางและท า

ให้ต้นทุนของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วั น ส าหรับการ

จองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดท าเป็นสัญญา โดยบริษัทจะน าข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วท าการ

จองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการเดินเรือ ซ่ึงเมื่อลูกค้าติดต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทันที โดยบริษั ทจะเป็นผู้

คัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วย

บริษัทจัดหาระวางในกรณีที่บริษัทต้องให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซ่ึงในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน

จากผู้ประกอบการขนส่งจ านวน 15 ราย และ 10 ราย ตามล าดับ  
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นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader 

1. มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

2. เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเช่ือถือ  

3. เป็นผู้ให้บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

4. เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้ 
 

(2) ตัวแทนต่ำงประเทศ(Oversea Agent) 

ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการ ค้าใน

ประเทศต่างๆ เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในการจัดเก็บค่าบริการในกรณีที่ลูกค้าระบุให้เรียกเก็บ

ค่าบริการที่ปลายทางในต่างประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการ

ในธุรกิจรับจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซ่ึงมีประสบการณ์ความช านาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็น

พันธมิตรและคู่ค้าที่ส าคัญ เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและให้บริการในเขตประเทศไทยได้ด้วย

เช่นกัน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้  

นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มบริษัทพันธมิตร (Group Company)ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group ซ่ึงประกอบด้วยบริษัทใน 6 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่ ม

ตัวแทนต่างประเทศที่มีความส าคัญ   

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

ผู้ประกอบการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดย

บริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเช่ือถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว  

3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายที่บริษัทท างานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี โดยมีการจัดท าข้อตกลงทางธรุกจิ 

(Agency Agreement) ระหว่างกัน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบโดย

บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการท างาน ความรวดเร็วในการตอบค าถามและติดตามงาน และต้นทุนในการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
 

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งในประเทศ 

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประทศ ซ่ึงต้องอาศัย

ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการท างาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปัจจั ยส าคัญของ

กระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้  
 

(1) กำรจัดหำและกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะที่ใช้ในกระบวนกำรขนส่ง   

ยานพาหนะที่ส าคัญส าหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซ้ือจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่

มีความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซ้ือรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัด

จ าหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการท าประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซ่ึงมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะท าการตรวจเช็คตาม

ตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งท าการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถใช้งานไ ด้อย่าง

สมบูรณ์และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดท าสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกฮีโน่ กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
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(2)  กำรจัดหำและกำรฝึกอบรมพนักงำนขับรถ 

พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญส าหรับงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญในการคัดสรร

พนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้  

▪ พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี  

▪ ต้องมีใบอนุญาตขับรถส าหรับการขับขี่รถขนส่งประเภท 3 และ 4 ส าหรับขับรถประเภทรถหัวลาก  

▪ ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท 

เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง 
 

(3)  กำรจัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าช NGV และน้ ามัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง

เปรียบเสมือนบัตรเครดิตส าหรับใช้จ่ายช าระค่าน้ ามันเช้ือเพลิงภายในวงเงินที่จ ากัดไว้ ซ่ึงจะมีบัตรประจ ารถขนส่งแต่ละคัน โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถ

และเมื่อใช้จ่ายช าระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการค านวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใช้ จริง เพื่อให้สามารถ

ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้ 
 

(4)  กำรจัดหำผู้ประกอบกำรรถบรรทุกขนส่ง(Outsource) 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จ านวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะ

ให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้

บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการ

เลือกผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบบริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต่ า 

1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้บริกำร 

สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำเข้ำ  

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

ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกคา้ น าเสนอเส้นทางการขนส่ง  
รูปแบบการขนส่ง และวธิีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลกูค้าอยา่งน้อย 3 ทางเลือก  

เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดสง่ที่เหมาะสมที่สุด 
 

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนัดหมายการส่งมอบสินค้า 

 

กรณีการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
สินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ในสถานที่
ของลูกค้าแล้วจึงมาส่งมอบให้บริษัทที่ทา่เรือ 

กรณีการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าให้บริษัทที่ทา่เรือ เพื่อ

บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 

กรณีการขนส่งทางอากาศ 
ลูกค้าจะส่งมอบสินค้าที ่

ท่าอากาศยาน 

ใบตราส่ง (Bill of Lading: B/L หรือ Airway Bill: AWB) 
บริษัทจัดส่ง B/L ที่ได้รับจากสายการเดินเรือ หรือ  
AWB ที่ได้รับจากสายการบิน เพือ่น าไปรับสินค้า 

 

กรณีลูกค้าให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการพธิกีารศุลกากรและส่งสินค้าที่ปลายทาง 
1.  จัดเอกสารใบตราส่งให้แก่ลกูค้า พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า 
2. จัดเอกสารใบตราส่งและ Invoice & Packing List ให้ตัวแทนใน

ต่างประเทศ 
3.   ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศด าเนินการพิธีการศุลกากรตลอดจน

ตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง 
4   ตัวแทนยืนยันการส่งมอบสินค้าใหบ้ริษัททราบพร้อมท า Settlement 
 

 
 

บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศช่วยติดตามสถานะ
ของสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง 

 

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าปลายทาง 
จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า 

พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า 
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สรุปขั้นตอนกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ - ขำเข้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้น าเขา้ และน าเสนอทางเลือกในการให้บรกิารน าเข้าสินค้า 

ลูกค้าผู้น าเข้ายืนยันการใช้บริการในการน าเข้าสินค้า 
 

กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ด าเนินพิธีการศุลกากรและน าสินค้าไปส่ง
มอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน ต้นทาง (Port to Port) 

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน ในการแจ้งยืนยันตารางเรือให้กับผู้ส่งออกและลูกค้าผู้น าเข้า 
พร้อมนัดหมายวันที่ท าการบรรจุสินค้าขึน้เรือ / เครื่องบิน (Loading) 

กรณีลูกค้าผู้น าเข้าเป็นผู้ด าเนินพิธกีารศุลกากรและรับสินค้า  
ณ ท่าเรือ / สนามบิน ที่ปลายทาง (Port to Port) 

ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศท าการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง หลังจากสินค้าออกจากเมืองทา่ต้นทาง 

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินพิธีการศุลกากร
และรับสินค้า ณ สถานทีข่องผู้ส่งออกทีต่้นทาง (Ex-Work) 

ประสานงานกับตวัแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้า 
และแจ้งลูกค้าผู้น าเขา้ล่วงหน้าก่อนที่สนิค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพือ่เตรียมเอกสารในการน าเข้า 

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้น าเขา้ในการด าเนินพิธกีารศุลกากร
และขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของลูกค้าผู้น าเข้า (Door) 

บริษัทท าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้น าเข้า 
ประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 

ให้กับลูกค้าผู้น าเขา้พร้อมเก็บค่าใชจ้่ายในการให้บริการ 
 

บริษัทท าการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้น าเข้า 
ประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 
จากสายเรือ / สายการบิน เพือ่ด าเนินพธิีการศุลกากรขาเขา้ 

นัดหมายกบัลูกค้าผู้น าเขา้เพื่อจัดส่งสินค้า ณ สถานที่ของลูกค้า
ผู้น าเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จา่ยในการให้บรกิาร 
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความ

ซ้ าซ้อนในการท างาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการท างานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษั ท

ก าหนด  
 

สรุปกำรเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิก (Conference) ทั้งในและต่ำงประเทศ 
 

ชื่อสมำคม ตรำสัญลักษณ์ 
บริษัทที่เป็น

สมำชิก 

วันที่เป็น

สมำชิก 

วันสิ้นสุดกำร

เป็นสมำชิก 

สมำคมในประเทศ     

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

(Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) 

 WICE 

 

6 ก.พ. 45 

 

ไม่มีก าหนด 

 

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย  

(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) 

 WICE 

 

ปี 2547 31 ม.ค. 63 

 

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย  

(The Customs Broker and Transportation Association of 

Thailand: CTAT) 

 WICE  

 

12 ก.พ. 57 

 

11 ก.พ. 65 

 

หอการค้าไทย  

(The Thai Chamber of Commerce Member ship) 

 WICE 

 

17 ส.ค. 53 

 

ไม่มีก าหนด 

 

สมำคมต่ำงประเทศ     

Leading the World in Logistics Partnering 

 

 

 

 

 

WICE 

 

26 ต.ค. 48 

 

 

25 ต.ค. 62 

 

หมำยเหตุ:ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี 

 

WCA เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งที่ใหญ่ มีสมาชิกกว่า 5,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย WCA ประกอบด้วย เครือข่ายจ านวน

มากและความช านาญในการให้บริการ  

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน 

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

3. การประชุมเครือข่ายประจ าปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะเจรจากันในงานนี้ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ 

4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก 
 

5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระท าความผิดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วย งาน

ภาครัฐ ส าหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเร่ืองของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถ
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ขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่ าง

สม่ าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ 

 

สทิธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

- ไม่มี -  
 

งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง  
 

 จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การให้บริการประเภทโลจิสติกส์ นั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้ งในด้านของ

คุณภาพการบริการ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้

วิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้  
 

 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ 

  ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำระวำง 

  ต้นทุนค่าระวางเรือ/เครื่องบินถือเป็นต้นทุนหลักในการด าเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในปี 2556 – ปี 2561 

ต้นทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 83.69 ร้อยละ 78.59 ร้อยละ 78.77 ร้อยละ 77.79 ร้อยละ 75.98 และ ร้อยละ 74.33 ของต้นทุนรวม 

ตามล าดับ ดังนั้น ความผันผวนของค่าระวางซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและอัตราก าไรสุทธิ

ของกลุ่มบริษัท หากกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาค่าบริการเพิ่มตามต้นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของค่าระวาง จึงให้ความส าคัญตั้งแต่การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าและจองระวาง

ในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองค่าระวาง และมีการจัดท าเป็นสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุในสั ญญา สายการ

เดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และ

แนวโน้มของค่าระวาง ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถก าหนดราคาค่าบริการให้มีส่วนต่างก าไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาค่าระวางได้ในระดับหนึ่ง  

  โดยปกติการจัดท าสัญญากับสายเดินเรือ (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซ้ือระวางขั้นต่ า ซ่ึงจะไม่มีการระบุค่าปรับใน

สัญญา ทั้งนี้ สัญญาบริการกับสายการเดินเรือแห่งหนึ่ง (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) ระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้น

ต่ าที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือ ตู้คอน

เทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนาม

ในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็ม สายการเดินเรือจะปฎิเสธการจองระวางเรือ ซ่ึงบริ ษัทฯ จะ

สามารถลดยอด MQC (Minmum Quantity Commitment) ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยโดยค่าปรับดังกล่าว  
 

  ควำมเสี่ยงจำกควำมรับผิดชอบในตัวสินค้ำ กรณีเกิดควำมเสียหำย 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความเสี่ยงจากความ

เสียหายของตัวสินค้าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้าและได้มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการขนส่งที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ ในเบื้องต้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะช่วยสืบหาข้อเท็จจริงและติดตาม

การชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า ดั้งนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญในการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการรถขนส่ ง 

(Outsource) เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า และให้ความส าคัญในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่เคยช าระค่าชดเชย

ให้กับลูกค้ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าอันส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ควำมเสี่ยงในกำรแข่งขัน 

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ า ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนของ

และตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนส่งขนาดย่อมและขนาดกลางหรือ SMEs ซ่ึงคู่แข่ง

รายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเร่ิมต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นที่ความช านาญในเส้นทางและประ เภทของสินค้า ความยืดหยุ่นในการ
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จัดหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้า ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการใน

ราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีค วามเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการ

น าเสนอบริการที่ครบวงจร ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า ซ่ึงบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้ามาตลอดกว่า 20 ปี 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกำรให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งเส้นทำงไทย – สหรัฐอเมริกำ 

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย – สหรัฐอเมริกา มากว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL)ท าให้บริษัทมีรายได้จากการ

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2556 – ปี 2561) 

ประมาณร้อยละ 17.30 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  ดังนั้น แนวโน้มของรายได้ดังกล่าวจะมีทิศทาง

เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง (Routing Diversification) 

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้นทางระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

เส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอัตราก าไรขั้นต้นที่ต่ ากว่า โดยที่บริษัทฯ เห็นว่าการรักษาการให้บริการในเส้นทางระยะไกลจะท าให้

บริษัทเกิดความได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือในการขนส่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การให้บริการในเส้นทาง

ระยะสั้นจะมีอัตราก าไรที่ดีกว่า แต่การแข่งขันที่สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้น การท าธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะพิจารณา ทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษา

ความสามารถในการท าก าไร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ในเส้นทาง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย สัดส่วนรายได้เฉลี่ย (ปี 

2556 – ปี 2561) ของประเทศดังกล่าว รวมกันประมาณร้อยละ 42.75 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกร 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องอาศัย

บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศส าหรับการส่งออกหรือน าเข้า รวมถึงผู้ได้รับ ใบอนุญาตเป็น

ผู้ช านาญการศุลกากรประจ าบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ค าแนะน าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้ซ่ึงจะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและ

เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ เกิดการขาดแคลนบุคลกรดังกล่าว อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการท างาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ า เสมอ 

บริษัทมีการจัดท าแผนการอบรมพนักงานประจ าปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและ

ทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการท างานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อให้พนักงานสามารถท างานทดแทนกันได้ ซึ่งช่วยลด

ความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการท างานเฉลี่ย 5 ปี และมีอายุการท างานเฉลี่ยของผู้บริหารไม่ต่ ากว่า 20 ปี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ) ของบริษัทฯ 

จ านวน 7.50 ล้านหุ้น พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ

องค์กร บริษัทจึงคาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ 
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คิดเป็นสั ดส่วน

เฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 80.46 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับลดลง และมีต้นทุน

เป็นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 78.65. ของต้นทุนบริการรวม ซ่ึงในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง จะ

ส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัท  

ทั้งนี้ ต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่ งใน

ต่างประเทศเพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริษัทฯ ในการประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็มีรายได้จากการเป็นพันธมิตรทาง

การค้าด้วยเช่นกัน การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจึงถือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ 

(Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมิน

สถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยส าคัญต่อผลประกอบการ

โดยรวมของบริษัทฯ 

 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  

 ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ37.50 ของทุนช าระแล้ว 

ท าให้ดร. อารยา คงสุนทร และนายชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ

ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความ

เส่ียงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
 

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอ านาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอ านาจจึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

จ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจ านวน 1 ท่านโดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการ

ตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ท่าน ในจ านวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็น

อิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้

ก าหนดไว้ และตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในกรณีเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และใน

การอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

4.1 รำยละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากับ  223,528,841 

ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร ได้ดังนี้ 

 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่ำสุทธ ิ

หลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม (บำท) 
ภำระผูกพัน 

สินทรัพย์ถาวร 

1 ที่ดิน เป็นเจ้าของ 

 

24,220,000 ไม่มี 

  โฉนดเลขที่ 69738  

เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา 

ที่ตั้ง ต าบลหน่องขาม อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  

 

  

2 อาคารและส่วนปรับปรุง 

สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

22,059,899 

13,086,578 

ไม่มี 

ไม่มี 

3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 

เป็นเจ้าของ 

  

76,833,000 

ไม่มี 

4 ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 73,395,066 ไม่มี 

เป็นผู้เช่า (เช่า
การเงิน) 16,934,298 

ไม่มี 

  รวม 223,528,841 
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นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทัได้เช่าพื้นที่ส านักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้  

สัญญำเชำ่ รำยละเอียดของสญัญำ 

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 

 โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าส ารวจ 11348  

 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 

 

ผู้เช่า :   WICE 

ผู้ให้เช่า :   ดร.อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                (เป็นกรรมการและผู้ถอืหุน้ของบริษัท) 

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577  

ค่าเช่า :        ปีที ่1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท 

                        ปีที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท 

                        ปีที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท 

                        ปีที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท 

                        ปีที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท 

                        ปีที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท 

                        ปีที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท 

                        รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจ านวน 30,539,586 บาท 

วัตถุประสงค์   :    เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท 

2. สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ** 

-  โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดิน 5612 หน้าส ารวจ 32222 

ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เนื้อที่ดิน 42 ตารางวา 

- อาคารพาณิชย์บนที่ดินดังกลา่วจ านวน 3 ชั้น 2 คูหา 

**บริษัทมกีารซ้ือที่ดินและอาคารดังกล่าว จากบุคคลเกี่ยวโยงเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2561  

ผู้เช่า  :   WICE 

ผู้ให้เช่า  :   ดร. อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                   (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ระยะเวลา  :    1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 

ค่าเช่า  :    35,000  บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์   :เพื่อใช้เป็นหนว่ยบริการของบริษัทที่แหลมฉบัง 

3.. สัญญาเช่าที่ดิน 

 - โฉนดที่ดินเลขที่  53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หนา้ส ารวจ 
9146 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 

 

ผู้เช่า  :   WICE 

ผู้ให้เช่า  :   ดร. อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                   (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ระยะเวลา  :     30 มิถุนายน 2561-30 มิถุนายน 2562 

ค่าเช่า  :     35,000  บาทตอ่เดือน 

วัตถุประสงค์   : เพือ่ใช้เป็นที่จอดรถส าหรับพนักงาน 
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สัญญำเชำ่ รำยละเอียดของสญัญำ 

4.. สัญญาเช่าส านักงาน สาขาสวุรรณภมูิ 

 - หอ้งภายในอาคารตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

-  อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4) 

 

ผู้เช่า :   WICE 

ผู้ให้เช่า :   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา :    1 กรกฎาคม 2561  - 30 มิถุนายน 2562 

พื้นที่เช่า    :   51.25 ตารางเมตร 

ค่าเช่า  :    17,937.50 บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์    :   เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย 

1.ความสัมพันธ์ของกลุ่มลกูค้า  มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 244,591,230 ล้านบาท  

2.สิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่ม  มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ เท่ากบั  1,764,141 ล้านบาท 

3.คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ เท่ากบั 9,819,046 ล้านบาท 
 
4.3 สัญญำส ำคัญที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ  

4.3.1 สรุปสัญญำกับสำยกำรเดินเรือ 

บริษัทมีการท าสัญญาบริการกับสายการเดินเรือ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. เส้นทางการขนส่งหลัก ได้แก่ เส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา 

2. สายการเดินเรือมีหน้าที่ให้บริการจัดระวางเรือให้บริษัทฯ ตามปริมาณขั้นต่ า (Minimum Quantity Commitment: MQC) ที่ระบุไว้

ในสัญญาบริการ 

3. บริษัทฯ จะช าระค่าระวางให้กับสายการเดินเรือตามอัตราที่ระบุในสัญญาบริการ 

4. สัญญาบริการมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี 

5. สายการเดินเรือมีความรับผิดชอบในสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง (Bill of Landing) 
 

ทั้งนี้ มีสายการเดินเรือ 1 แห่งระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต่ าที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ 

(Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตาม บริษัท

จะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้

ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็มสายการเดินเรือจะปฏิเสธิการจองระวางเรือ ซ่ึงบริษัทฯ จะสามารถลดยอด MQC ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย

โดนค่าปรับดังกล่าว 
 

4.3.2 สรุปสัญญำกบัตัวแทนต่ำงประเทศ 

กลุ่มเครือข่ำย Sun Express Group สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ร่วมกันพัฒนาการขนส่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่ ค่าบริการ การแข่งขัน การขาย และการปฏิบัติการ และแนะน าถึงธุรกิจ

ขนส่งและธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได้ 

2. ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เครือข่ายของกันและกันในการปฏิบัติงาน 

3. ทั้งสองฝ่ายแต่งต้ังอีกฝ่ายเป็น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ 
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4. ทั้งสองฝ่ายจะเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

5. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ท าธุรกิจที่แข่งขันกัน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

6. ทั้งสองฝ่ายจะต้องสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานในการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล รวมถึงการ

รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ  

7. ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการบริการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก เช่น พิธีการศุลกากร, การจัดเก็บสินค้า, การส่งมอบสินค้า, 

การดูแลสินค้าระหว่างทาง, การส่งสินค้าต่อเนื่อง, จัดเก็บค่าบริการจากลูกค้า เป็นต้น 

8. บริษัทฯ ผู้รับสินค้าจะต้องตรวจตราสินค้าว่ามีความเสียหายหรือสูญหายหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายต่อสินค้าเกิดขึ้นจะต้องแจ้งบริษัท

ประกันภัยให้รับผิดชอบ และแจ้งบริษัทฯ ต้นทางทันทีผ่านโทรสารหรืออีเมล์ เพื่อหาวิธีด าเนินการต่อไป 

9. ทั้งสองฝ่ายจะช าระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

10. ข้อตกลงมิได้ก าหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วัน 

11. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันที หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 
 

กลุ่มตัวแทนต่ำงประเทศอ่ืน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในเขตประเทศและเครือข่ายของตนเอง 

2. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะประสานงานในการให้บริการจัดการขนส่งให้กันและกัน 

3. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะช าระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

4. ตัวแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้าให้กับผู้รับจนกว่าจะได้รับการช าระเงินจากผู้รับสินค้า 

5. ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งสินค้า, สินค้าถูกปฏิเสธการรับ, สินค้าเสียหาย เป็นต้น ตัวแทนต่างประเทศจะต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไข 

6. ข้อตกลงมิได้ก าหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

7. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 
 

4.4 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะท า

ให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1. เงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

2. เงินลงทุนในบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ในสัดส่วนร้อยละ 70 

3.  เงินลงทุนในบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) (เดิม Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) ในสัดส่วนร้อย

ละ 80 

4. เงินลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 
 

- ไม่มี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 ชื่อย่อ     WICE  

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

เลขทะเบียนบริษัท    0107558000156 

ประเภทธุรกิจ   ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร  

(International Logistics Service and Solution Provider) 

เว็บไซต์   www.wice.co.th  

ปีที่ก่อตั้ง    2536 

วันแรกที่ซ้ือขายหุ้น   28 กรกฎาคม 2558  

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ที่ตั้งส านักงานใหญ่   อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทร ี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ทุนจดทะเบียน   325,949,750 บาท 

ทุนช าระแล้ว    325,949,750 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้    หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท  

หุ้นบุริมสิทธ ิ   ไม่มี  

รอบระยะเวลาบัญชี    1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

 
6.2 บุคคลอ้ำงอิง  

นายทะเบยีนหุ้น    

ที่ตั้ง    

โทรศัพท์    

โทรสาร    

อีเมล   

เว็บไซต์    
 

ผู้สอบบัญชี    

ที่ตั้ง   

โทรศัพท์    

บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2009-9000 

0 2009-9991 

SETContactCenter@set.or.th 

www.set.or.th/tsd 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4807) หรือ 

นาย โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 3182) หรือ 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) หรือ 

นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ 

นางสาวสุมนา พันธพ์งษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4872)

อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

0-2264-0777 , 0-2661-9190 
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โทรสาร    0-2264-0789-90 

อีเมล     ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 

ผู้ตรวจสอบภำยใน   บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ ากัด โดย 

นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และ นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์  

ที่ตั้ง    11 ซอย 6 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์     0-2434-3746 

อีเมล    wpsthai@gmail.com 

 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ไม่มี 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน   บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้สญัญำกำรจัดกำร  ไม่ม ี
 

mailto:ernstyoung.thailand@th.ey.com
mailto:wpsthai@gmail.com
mailto:wpsthai@gmail.com
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ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 651,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่ช าระแล้วจ านวน 651,899,500 หุ้น คิดเป็น 325,949,750 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ( ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 ) 
 

ล ำดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 ดร. อารยา คงสุนทร  144,728,780 22.201 

2 นายชูเดช คงสุนทร 99,739,320 15.300 

3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.256 

4 นางสาวพรไพเราะ ตันตกิุลสุนทร 46,698,200 7.163 

5 นายพัทธดน คงสุนทร 21,157,000 3.245 

6 กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้ 19,890,000 3.051 

7 MR. LIM MENG PUI  19,202,800 2.946 

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

9 นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร 16,845,300 2.584 

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

11 ผู้ถือหุ้นอื่น  182,000,960 27.919 

 รวม 651,899,500 100 
 
 
 7.3 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพพิาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอยา่งมีนัยส าคัญ 
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย

ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรับปี

จ านวน 102,182,602 บาท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.12 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม 
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 ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน และค านึงโครงสร้าง

และสถานะทางการเงิน และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ 
 
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 
เงินปันผล ระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงินปันผล 
ประจ าป ี 

(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการจา่ยเงินปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ*  
(ร้อยละ) 

2558 ไม่มี 0.07 0.07 69 
2559 ไม่มี 0.08 0.08 91 
2560 ไม่มี 0.12 0.12 76 

หมำยเหตุ : *ก าไรสุทธิ หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

**คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 ในอัตรา

หุ้นละ 0.12 บาท 
 

7.5 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยและ / หรือบริษัทร่วม 

  ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในอัตราร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

ส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจก าหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่

ก าหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน้ าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมกำรบริษัท  

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวน 3 คณะ  
 
รำยละเอียดของแต่ละคณะ มีดังนี้  

1. คณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 คนดังนี้  
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร   ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์    กรรมการอิสระ  
3. นายวิชยั แซ่เซียว   กรรมการอิสระ  
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ  กรรมการอิสระ  
5. ดร. อารยา คงสุนทร   กรรมการ 
6. นายชูเดช คงสุนทร   กรรมการ  
7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการ  
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้  

1. ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต  
2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับ WICE ในรอบปีที่ผ่านมา  

 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับ

ผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมของ

องค์กร มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ ให้ดป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ  

 กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจ านวน 4 คน คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร 

หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

 กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน  

 กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 4 คน  

 กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา 

ตันติกุลสุนทร  

กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ นายวิชัย แซ่เซียว และนายเจริญเกียรติ             

หุตะนานันทะ ซ่ึงมีจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการ

อิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

1.2 องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

• คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการเปิดเผยนโยบายในการ

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

• คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย  ทั้งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้อง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
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• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล

อ านาจในการด าเนินงาน  

• การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและ

ชัดเจน  

• กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ 

ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

• กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  
 

1.3 คุณสมบัติของกรรมกำร 

• กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระท าโดยสุจริตไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก

จากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

• กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ และมี

เวลาอย่างเพียงพออุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ 

• กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดย

ก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

• กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของ

บริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
 

1.4 กรรมกำรอิสระ 

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

หรือผผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

• ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่  หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ

ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
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• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้

ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป้นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท  

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

• สามรถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ  

• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

• สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย

ล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

1. ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติส าคัญ 4 ประการ คือ  

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)  

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 (Duty of Obedience)  

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)  

2. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย

เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  

4. พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ

บริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

5. ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่าง

สม่ าเสมอ รวมทั้งนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อ

สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท  

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง  
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7. ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุดฝ่าย 

8. ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตราการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีหาร

ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอและเมื่อระดับความเส่ียงมีการเปลี่ยนแปลง 

10. ก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท  

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านักในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกัน

การกระท าผิดกฎหมาย  

12. ติดตามดูแลสภาพคล่องงทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา  

13. ก ากับดูแลในระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง

เบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธผิล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจ

เป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง  

15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และก ากับดูแลให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่

ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว  

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ 

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจ าสม่ าเสมอ  

17. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม  

18. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ

สุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาฯ ที่ประชุมทราบล่วงหน้าก่อน

การประชุม  

19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้นก า กับดูแลให้มีการ

ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรให้ทรัพย์สินของบริษัทและการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่

สมควร  

20. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ

หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความ

จ าเป็นและเหมาะสม 
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1.6 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท  

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประขุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับทรบและร่วมตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย

มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซ่ึงก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป้นประจ าทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อ

จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองที่มีความส าคัญเร่งด่วน  

  ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

  ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ านวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 6 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะ

เข้าประชุมร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทแต่ละคน เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนครัง้ทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการ

จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลา

ที่จะศึกษาข้อมูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ  

  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน

หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน

ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้

สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อ

ความเป็นอิสระในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็น

ธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์

เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองนั้น  

  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรก

ของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ

แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบใน

รูปแบบของเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อละดวกในการสืบค้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561 

(1 มกรำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561) 

หมำยเหตุ : 

1. กรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ได้แก่ ล าดับที่ 1 – 4  

2. กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ได้แก่ ล าดับที่ 2 – 4  

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 คน ได้แก่ ล าดับที่ 3 – 5 

4. กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จ านวน 3 คน ได้แก่ ล าดับที่ 7 – 8   

และนางสาวสมใจ ปุราชะโก ฝ่ายบริหาร ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รำยชื่อกรรมกำร 

คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง

องค์กร 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

ร่วมกับ 

คณะกรรมกำร

บริหำรควำม

เสี่ยงองค์กร 

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 

จ ำนวน 8 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 6 คน  จ ำนวน 8 คน 

จ ำนวนกำรประชมุ

ทั้งปี 6 ครั้ง 

จ ำนวนกำร

ประชุมทั้งป ี5 

ครั้ง 

จ ำนวนกำรประชมุทั้งปี 

1ครั้ง 

จ ำนวนกำรประชมุ

ทั้งปี 4 ครั้ง 

จ ำนวนกำร

ประชุมทั้งป ี1 

ครั้ง 

จ ำนวนกำร

ประชุมทั้งป ี1 

ครั้ง 

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  6/6     1/1 

2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 5/6 5/5   1/1 1/1 

3. นายวิชัย แซ่เซียว 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1 

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1 

5. ดร. อารยา คงสุนทร 6/6  1/1   1/1 

6. นายชูเดช คงสุนทร 6/6     1/1 

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 6/6   3/3 1/1 1/1 

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 6/6   3/3 1/1 1/1 
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2. คณะกรรมกำรชุดย่อย  

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การ

ท างานด้านบัญชี หรือการเงินเป็นที่ยอมรับ โดยนายวิชัย แซ่เซียว เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียง

พอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยท าหน้าที่ในการสอบทานการด าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบ

ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้

เป็นนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงอย่างรัดกุม 

เหมาะสมและทันสมัย และมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบ

บัญชีในเร่ืองต่างๆ  

   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  

   1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   2. นายวิชัย แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ  

  3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ 
  

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนด

ออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้  
 

 ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ให้คณะกรรมกรรตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และส่งเสริให้มีการพัฒนา

ระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการท างาน การควบคุม การก ากับดูแลด้านการปฏิบัติงานและด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตา ม

มาตรฐานสากล  

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ อย่างมีปร ะสิทธิผล 

ได้แก่ แนวร่วปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) และ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การ

ควบคุมภายใน  การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว  

5. สอบทานให่บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ

มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซ่ึงได้มีการตรวจสอบและ

ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการ

แจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน  

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ งเสนอค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการท างานของผู้สอบบัญชี  

10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว่ในรยงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่า วต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน  

13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับ

บัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย  
 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายใน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท โดยตรง

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป 
 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได่รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซ่ึง

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 

มาตรา 306 มาตรา308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้ส านักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี  

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

(1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(2)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน  

(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เสนอ ทบทวน ก ากับดูแลงานด้านการพิจารณาสรรหาผู้ที่ สมควรได้รับ

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งศึกษา

พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจ 

ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร  

    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย  

1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายวิชยั แซ่เซียว   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. ดร. อารยา คงสุนทร   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ 

ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. ก าหนดขอบเขตและนโยบายด้านการสรรหากรรมการเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการ

บริษัท  

3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคระกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดย

พิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท  

4. ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และก าหนด

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย

ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท  

5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดย

ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนใหแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง 

ซ่ึงรวมถึงโบนัสประจ าปี และเบี้ยประชุม  

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน าอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่าง

เดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 
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2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 2 คน และฝ่ายจัดการ 1 คน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแนวทางการ

ด าเนินงาน แนวทางการป้องกันความเส่ียง เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 

1. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

2. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

3. นางสาวสมใจ  ปุราชะโก  กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดบครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกได้ 
 

ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่น าเสนอมีความ

สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับปฏิบัติการ 

3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวม  

4. เข้าใจและสามารถประเมินความเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถท าให้มั่นใจได้ว่าความเส่ียง

เหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้  

ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 

ตำรำงกำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

ล ำดับ คณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(3 คน) 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ( 3 คน) 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

องค์กร ( 3 คน) 

1 นายเอกพล พงศ์สถาพร - - - 

2 รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธาน - - 

3 นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการ - - 

4 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการ ประธาน - 

5 ดร. อารยา คงสุนทร - กรรมการ - 

6 นายชูเดช คงสุนทร  - - - 

7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร - - ประธาน 

8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม - - กรรมการ 

หมำยเหตุ  

 กรรมการล าดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 นางสาวสมใจ ปุราชะโก เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
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กรรมกำรฝ่ำยบริหำร 

 ณ . วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

1 ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝา่ยพัฒนาธุรกจิ 

3 

4 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนบัสนุน 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

ขอบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบริหำร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้กรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใน

การบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ

บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตาม

นโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติของที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อก าหนดของการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ก าหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมก ากับดูแลให้การ

ด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้

รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการจัดซ้ือสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้าน

บาท) ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจอนุมัติ 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่

เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจอนุมัติ 

6. อนุมัติการเสนอราคาสินค้า และ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) ตามที่ก าหนดไว้ใน

คู่มืออ านาจอนุมัติ 

7. อนุมัติงบประมาณการกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเช่ืออื่นใดจากธนาคาร หรือ

สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ

อ านาจอนุมัติ 

8. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ / โครงการ 

9. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทของแต่ละประเภท 

10. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานของบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ 

11. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งต้ัง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส

พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

12. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

ไม่ได้ ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติ

คณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้ กรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให้ กรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตาม

หลักเกณฑ์ที่กรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมี

ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
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โครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

นางอารยา คงสุนทร 
 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 

นายชูเดช คงสุนทร 

ผู้จัดกำรทั่วไป 
ฝ่ำยขำยแลกำรตลำด 
นางสาวสมใจ ปุราชะโก 

ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจใน 
Eastern Seaboard 

 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยสนับสนุนองค์กร 
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

 

ผู้จัดกำรทั่วไป ฝ่ำยคลังสินค้ำ  

นายโชคชัย พฤฒิสาร 

 
ผู้จัดกำรทั่วฝ่ำยปฏบิัติกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

 
 

เลขำนุกำรบริษัท 

นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข 
 

 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

ควำมเสี่ยงองค์กร 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย  

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัตกิารและสนับสนุน 

4 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

5 นางสาวสมใจ ปุราชะโก* ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด 

6 นายนฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight 

7 นางสาวสาวดี อัศวมานะ ผู้จัดการทั่วไป 

8 นายโชคชัย พฤฒิสาร ผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยคลังสินค้า  
  * ลาออกจากบริษัท 31 ธันวาคม 2561 

 

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร 

1. ควบคุมดูแลกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 

ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

4. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ 

การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่

คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บรษิัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอ านาจชว่งให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพือ่ป้องกันความเส่ียงจากปจัจัยตา่งๆ ไม่ว่าภายในและภายนอก

บริษัท  

6. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกจิของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทรวมทั้งก าหนดขั้นตอน

และวิธกีารจัดท าสัญญาดังกล่าว  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมบริษัท  

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการจดัซ้ือสินค้าและบริการตามปกติของบริษทั ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ลา้นบาท (ห้าล้านบาท) 

ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจอนุมัติ และการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่

เกิน 5 ล้านบาท (หา้ล้านบาท) ตามทีอ่นุมัติไว้ในคู่มืออ านาจอนุมัต ิ 

8. อนุมัติการเสนอราคาสินค้า และ/หรือบริการตามปกตธิุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท ) ตามที่ก าหนดไว้

ในคู่มืออ านาจอนุมัต ิ

9. อนุมัติการกู้เงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชือ่อื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคล

ทั่วไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (หา้ล้านบาท(  

10. อนุมัติงบประมาณรายจา่ยในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายการ/โครงการ 

11. อนุมัติงบประมาณค่าใช่จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทของแต่ละประเภท 

12. พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้าง

ของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

54 
 

13. มีอ านาจพิจารณาว่าจา้งพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน /ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็น

พนักงาน ก าหนดอัตราคา่จ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับ

ผู้บริหาร 

14. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษา

ระเบียบ วินัยการท างานภายในองค์กร  

15. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป  
 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้

แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติ

คณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอ านาจให้ กรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท  
 
เลขำนุกำรบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 (ก) ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำร 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดม้ีมตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสพิเศษ มวีงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
 

ประเภทค่าตอบแทน จ านวน 
1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
40,000 
20,000 

2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
25,000 
20,000 

3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
25,000 
20,000 

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
25,000 
20,000 

5.โบนัสพิเศษ ประจ าป ี2561                     897,000 

(กรรมการทุกคน คนละเท่ากัน) 
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ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้  
 

ชื่อ – สกุล 

2560 2561 
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1. นายเอกพล พงศ์สถาพร 6/6 - - - 1/1 280,000 6/6 - - - 1/1 280,000 

2. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  6/6 4/4 - - 1/1 240,000 5/6 5/5 - - 1/1 245,000 

3. นายวิชยั แซ่เซียว 6/6 4/4 1/1 - 1/1 240,000 6/6 5/5 1/1 - 1/1 260,000 

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 6/6 4/4 1/1 3/3 1/1 320,000 6/6 5/5 1/1 - 1/1 260,000 

5. ดร.อารยา คงสุนทร  6/6 - 1/1 - 1/1 160,000 6/6 - 1/1 - 1/1 160,000 

6. นายชูเดช คงสุนทร 6/6 - - - 1/1 140,000 6/6 - - - 1/1 140,000 

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 6/6 - - 3/3 1/1 200,000 6/6 - - 3/3 1/1 215,000 

8. นางสาวบุศรินทร์ต่วนชะเอม 6/6 - - 3/3 1/1 200,000 6/6 - - 3/3 1/1 200,000 

หมายเหตุ :นางสาวสมใจ ปุราชะโก ฝ่ายบริหารเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับค่าตอบแทน 80,000 บาท ในปี 2561  

  (ลาออกจากบริษัท 31 ธันวาคม 2561) 

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ผู้บริหำรของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย   
 

รำยละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนผู้บริหาร  13 คน 13 คน 14 คน 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท) 39.92 ล้านบาท 47.32 ล้านบาท 55.80 ล้านบาท 

รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส 
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(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน  

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ซ่ึงมี

เง่ือนไขการสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้  
 

อำยุงำน 
เงินสมทบพร้อมทั้งสว่นเฉลี่ย 

ผลประโยชน์สุทธ ิ(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 1 ป ี ไม่มี 

ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ป ี 10 

ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ป ี 20 

ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ป ี 50 

ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 10 ป ี 70 

ครบ 10 ปี ขึ้นไป 100 

บุคลำกร   

(1) จ ำนวนพนักงำน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมจี านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
 

ส่วนงำนหลัก จ ำนวนพนักงำน (คน) 

1. SBU 1 - Freights Operation 29 

2. SBU 1 – Sea Freights 22 

3. SBU 2 – Air Freights 32 

4. SBU 3 – LSSP  86 

5. SBU 4 – DC/WH  98 

6. ฝ่ายบัญชีและการเงิน* 23 

7. แผนกทรัพยากรบุคคล 6 

8. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

9. เลขานุการบริษัท 1 

10. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 

11. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน 1 

12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั (จป.) 1 

13. ธุรการ แม่บ้าน พนักงานรับส่งเอกสาร  23 

รวม 327 

  

หมำยเหตุ: * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท ฝ่ายบญัชีและการเงินจะขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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(2) ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ในปี 2561 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น   

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินทั้งหมดดังนี้ 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนพนกังาน (คน) 235 321 327 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 102.05 113.73 140.78 
 

ค่าตอบแทนอื่น 

 ไม่ม ี 

 

(3) นโยบำยในกำรอบรมและพัฒนำพนักงำน  

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัดอบรม

พนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการท างาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเอง

และการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยพนักงานแต่ละคนต้องเข้าอบรมอย่างน้อย  48 

ชั่วโมงต่อปี 
  

ตัวอยา่งหลักสูตรการอบรม 

• Professional Manager Model 

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

• ISO9001:2015 

• Tools for Logistics Solutions 

• อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนไีฟ 

• การบริหารความเส่ียง (ขั้นพื้นฐาน) 

• Mini Master of Management 
 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรของ

องค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจัดท าแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2561 เพื่อ

ยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะน ามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุป

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทได้ ดังนี้ 

 

รำยกำร  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร (บาท) 
1,071,803 917,788 622,428.97 1,550,220.94 1,148,841.87 613,645.13 

หมำยเหตุ : ในปี 2561 ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ลดลงเนื่องจากมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานนอกเข้าให้

ความรูแ้ก่พนักงานเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมกำรณ์ซ่ึงได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมำ

ภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบำลที่ดีและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมี

ศักยภำพในกำรแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว นอกจำกนี้กำรก ำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถำบันกำรเงิน พันธมิตรทำง

ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจอันจะน ำไปสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมกำร จึงได้ก ำหนด

นโยบำยกลไกกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และระบบกำรก ำกับดูแลบนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซ่ึงยึดมั่นในควำมโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย รวมทั้งยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ 

คณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยในประเทศ เช่น หลักกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

หลักเกณฑ์ตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) 

ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 ในปี 2561 บริษัทได้ผลประเมินในเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังนี้  

• ได้รับผลกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – 

CGR) ประจ ำปี 2561 ในระดับดีมำก (Very Good) โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

• ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 (AGM Checklist) โดย

สมำคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย 

 โดยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีนโยบำยในกำรสนับสนุน ส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิ ต่ำงๆ ทั้งใน

ฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐำนะเจ้ำของบริษัท ด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอน 

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ กำรได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็นอิสระ และกำรร่วมตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท เช่น 

กำรเลือกตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และกำรอนุมัติธุรกรรมที่

ส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงใจกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ด ำเนินกำรในเร่ืองอื่นๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติม ดังนี้  

1.1 ให้ข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงชัดเจนและทันต่อเหตุกำรณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

บริษัท และผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ  

1.2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลำ 

สถำนที่ และก ำหนดวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อย่ำงชัดเจนโดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษล่วงหน้ำประมำณ 30 วัน 

ก่อนวันประชุม  

ส ำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรำยละเอียดข้อมูลของแต่ละวำระ พร้อมค ำชี้แจงเหตุผลประกอบ และควำมเห็นของคณะกรรมกำร

โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบกำรลงทะเบียน เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำประชุม 
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วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประมำณ 30 วัน และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน  

1.3 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง

แบบใดที่บริษัทได้จัดไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงลงคะแนนได้ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทก ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝำกปละดูแลหุ้น บริษัทได้ประสำนงำนเรื่องเอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้ำร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรลงทะเบียนในวัน

ประชุมเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.4 ในปี 2561 กรรมกำรบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  

1.5 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรำ กรุงเทพฯ สำทร ซ่ึงสำมำรถเดินทำงได้สะดวก 

เนื่องจำกติดถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถโดยสำรด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT  อำคำรสงเครำะห์  

1.6 บริษัทได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียน

และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสำร กรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ

ร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริกำรให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม พร้อมเจ้ำหน้ำที่

อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง  

1.7 บริษัทได้จัดให้มีกำรใช้บัตรยืนยันกำรลงคะแนนในทุกวำระที่จะต้องมีกำรลงมติ เพื่อควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยวิธีกำร

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำนในที่ประชุมจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนน

ในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ และเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกคะแนนโดยกำรสแกนบำร์โค้ดที่บัตรยืนยันกำรลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตร

ดังกล่ำว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลำยมือชื่อในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันกำรลงคะแนนที่เห็นด้วย

ทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ บริษัทจะด ำเนินกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น  

1.8 ส ำหรับรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งในที่ประชุมทรำบได้ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรลงคะแนนในแต่ละ

วำระ  

1.9 บริษัทได้จัดให้มีนักกฏหมำยที่เป็นอิสระท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม และมีตัวแทนอำสำพิพักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์อีกด้วย  

1.10 บริษัทได้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกประธำนในที่ประชุมเปิดกำรประชุมแล้ว สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ในวำระที่อยู่ระหว่ำง

กำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำประชุมเป็นต้นไป จึงอำจท ำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไม่

เท่ำกันได้  

1.11 ในระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนที่ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถำมในวำระต่ำงๆ อย่ำงอิสระ

ก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูล และรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ในวำระที่ ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ

ซักถำม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค ำตอบภำยใต้ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

1.12 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมล ำดับในระเบียบวำระที่ได้ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับวำระดังกล่ำว และไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไ ว้ในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ภำยหลังจำกที่ประชุมได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระครบถ้วนแล้ว ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม

ในเรื่องที่มีควำมสนใจก่อนปิดประชุม  

1.13 บริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในสำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระผ่ำนระบบ SET Portal 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม  
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1.14 บริษัทมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่ส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ รำยชื่อกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจัดกำรที่เข้ำ

ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีกำรลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ รวมถึงค ำถำม ค ำชี้แจงและควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่

เสนอในที่ประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฏหมำยก ำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  
 

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ       นัก

ลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติให้ได้รับสิทธิและกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หุ้น ดังนี้  
 

กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระล่วงในช่วงเวลำ 3 เดือนจนถึงวันสิ้นรอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่

หลักเกณฑ์ดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท  

 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ

คัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – วันที่ 31 ธันวำคม  2561 โดยสำมำรถส่งแบบเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ แบบเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนด ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 กำรเสนอวำระกำรประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวำระกำรประชุม นับรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ

จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิอกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ โดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะกลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก ำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่

รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวำระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทรำบ  

 นอกจำกนี้  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ โดยคณะกรรมก ำรสรรหำฯ 

เป็นผู้พิจำรณำเพื่อสรรหำรวมกับบุคคลอื่นตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท จำกนั้นจะเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำ เหมำะสมให้

คณะกกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่ำนมำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2561 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว  
 

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

 บริษัทให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท 

เพื่อแสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซ่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจ กรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจำรณำและ

รับทรำบข้อมูลต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์และยังไม่สำมำรถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสำธำรณชนทั่วไปได้ ดังนั้น กำรใช้ข้อมูล

ภำยในของบริษัทจึงเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อำจถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงไม่ถูกต้อง และเป็นกำรเอำ

เปรียบบุคคลอื่น ซ่ึงนอกจำกจะเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย  

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ทบทวนมำตรกำรห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน (Blackout Period) เพื่อให้

สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับกำรปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ

ที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ แนะน ำ ดังนี้  

• กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนในบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ

บุคคลดังกล่ำว) ต้องไม่ซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ภำยในเวลำ 7 วัน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 

และภำยใน 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว  
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ทั้งนี ้เลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมำยไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทรำบช่วงระยะเวลำ Blackout Period ล่วงหน้ำ  
  

 บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ และห้ำมมิให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร

จัดท ำงบกำรเงินเปิดเผยงบกำรเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบกำรเงินทรำบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบกำรเงินจนถึงวันเปิดเผยงบ

กำรเงินดังกล่ำว นอกจำกนี้ในกรณีที่ทรำบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 

จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว 

• กรรมกำรและผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหำรระดับสูง”) จะต้องรำยงำนกำรถือครองหลัทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้แต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภำยใน 30 วันท ำกำรนับจำกวันที่

ด ำรงต ำแหน่ง และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 

(แบบ 59-2) ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์

ดังกล่ำวในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีกำรซ้ือขำยระหว่ำงปี

ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ ำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฎกำรกระท ำ

ควำมผิดของกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด  
 

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหมำยถึงคณะกรรมกำรบริษัท 
และพนักงำน จึงได้มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต เปิดกว้ำง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ทุกคน ปฏิบัติดังนี ้
 

• ห้ำมประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกียวข้อง ที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมที่
กฏหมำยหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 

• ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรนั้นจะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรคณะกรรมกำร
บริษัทอนุมัติ ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

• กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรที่ตนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ ซ่ึงอำจจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ต้องผ่ำนกำรสอบทำนและให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) 
 

3. บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม และถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรสร้ำง คุณค่ำร่วมกัน

ระหว่ำงองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับควำมคุ้มครองและได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัด  

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้มีนโยบำย กล

ยุทธ์ แนวทำงปฏิบัติ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ครอบคลุม ซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์ องค์กร ทั้งนี้ สำมำรถสรุปแนว

ทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ดังนี้  
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3.1 ผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทจงึก ำหนดให้คณะกรรมกำรในฐำนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้บริหำรและพนักงำนของ

บริษัท มีหน้ำที่ต้องด ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยำว  

บริษัทเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย และ

ข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเลือกตั้งกรรมกำร สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่ำงเป็น

ธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระ  
 

3.2 พนักงำนงำน  

ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมจรรยำบรรณบริษัท คุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนตำมกฎหมำย และปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ด้ำนกำรดูแลพนักงำน 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำนอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรเปิดเผยไว้

ในข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคล มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของแต่ละระดับต ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยบริษัทก ำหนดงบประมำณกำร

บริหำรค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระยะสั้นนัน้พิจำรณำจำกผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละปี เช่น กำรสร้ำงยอดขำย ก ำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยำวจะพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจในระยะ

ยำว เช่น กำรขยำยธุรกิจ อัตรำกำรเติบโตของก ำไร ส่วนแบ่งกำรตลำด และปรับปรุงประสิทธภำพในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

กำรบริหำรสวัสดิกำร  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำนและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำรค่ำตอบแทนพนักงำนอย่ำงชัดเจน มุ่งเน้นกำรจัด

สวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยมีกำรทบทวนกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลำตั้งแต่เข้ำงำนจนหลังเกษียณอำยุ และครอลคลุมใน

ทุกด้ำนตั้งแต่สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน (เช่น เบี้ยเล้ียง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง เครื่องแบบพนักงำนงำน) สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ (เช่น กำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี) และสวัสดิกำรเพื่อควำมเป็นอยู่หรือกำรช่วยเหลือพนักงำนในกรณีต่ำงๆ (เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ 

เงินช่วยเหลือตำมโอกำส)  

กำรดูแลพนักงำนในระยะยำว 

บริษัท มีนโยบำยในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (พนักงำนที่เป็นสมำชิกจะจ่ำยเงินสะสมเป็น

รำยเดือนเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 2 – 15 ของค่ำจ้ำงพนักงำน และบริษัทจะจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 2 ของค่ำจ้ำงพนักงำน

ตำมอำยุงำนของพนักงำน  
 

ด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนงำน และชั่วโมงกำรฝึกอบรม  

บริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำพนักงำนโดยก ำหนดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกเป็นระยะเวลำอย่ำง

น้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อกำรฝึกฝนและพัฒนำตนเองต่อกำรปฎิบัติงำน ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้กำรอบรม โดยเชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ

ด้ำน จำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่พนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ และได้มีกำรทดสอบควำมรู้พนักงำน อำทิเช่น กำรท ำแบบทดสอบ TOEIC วัดควำมรู้

ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีแผนจัดท ำนโยบำยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 

3.3 ลูกค้ำ  
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บริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ โดยเอำใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

รักษำควำมลับลูกค้ำ ไม่ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ หำกมิได้รับอนุญำตจำกลูกค้ำบริษัทมีระบบและหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ มี

แนวทำงในกำรพิจำรณำ เพื่อเร่งด ำเนินกำรหำข้อยุติด้วยควำมเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่ำวโดยเร็วที่สุด 
 

3.4 คู่ค้ำ  

บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริจ โปร่งใส โดยยึกถือหำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และสัญญำที่ก ำหนดกัลคู่ค้ำอย่ำง

เคร่งครัด โดยมีกำรพิจำรณำรำคำและยุติธรรม โดยค ำนึงถึงคำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพ และบริกำรที่ได้รับ มีกำรก ำหนดระเบียบในกำรจัดหำ

และด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ สนับสนุนกำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ท ำธุรกิจกับคู่

ค่ำที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  

 บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำและคักเลือกคู่ค้ำ โดยก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนถึงนโยบำยกำรจัดหำและคัดเลือก คุณสมบัติ ขั้นตอนกำรท ำ

ธุรกิจอย่ำงมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้ำที่ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทไม่ท ำ

ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท ำผิดกฎหมำยหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต  
  

3.5 ผู้ร่วมลงทุน  

 บริษัทเคำรพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนให้มีควำมแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกัน

พิจำรณำก ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตำมและผลักดันให้กำรด ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนเป็นไปตำม

กรอบของกฎหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรร่วมทุน  
 

3.6 เจ้ำหนี้  

คณะกรรมกำรบริษัท ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ควำมซ่ือสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเชื่อถือและกำร

ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ ดังนี้  

- จัดท ำสัญญำกับเจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เสมอภำคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอำเปรียบคู่สัญญำ  

- ไม่ใช้วิธีกำรทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส ำคัญใดๆ ที่อำจท ำให้เจ้ำหนี้ได้รับควำมเสียหำย  

- ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อตกลงของสัญญำต่ำงๆ ที่ได้ท ำไว้กับเจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมำ  

นอกจำกนี้ เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นต่อเจ้ำหนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม มีกำรสื่อสำร

กับเจ้ำหนี้ถึงสถำนะของธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอและมุ่งมั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับเจ้ำหนี้  
 

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถำนประกอบกำรของบริษัทตั้งอยู่ 

สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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3.8 คู่แข่ง 

บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี รักษำบรรทัดฐำนข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน และจะไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงธุรกิจ

ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท ำลำยชื่อเสียงทำงธุรกิจของคู่แข่งโดยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 

 

3.9 ภำครัฐ 

บริษัทให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนนโยบำยภำครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติภำยใต้กฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้ำโครงกำร

หรือแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกำรคอรัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฏหมำย และระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

3.10 สื่อมวลชน  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่สื่อมวลชนอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อว โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสำมำรถสื่อสำรต่อไปยังสำธำรณชน

ได้อย่ำงถูกต้อวและทันเหตุกำรณ์ นอกจำกนี้ ยังสร้ำงกำรมีส่วนรวมกับสื่อมวลชนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำมสนใจของ

สื่อมวลชน อำทิ กำรเรียนเชิญเข้ำรวมงำนแถลงข่ำว หรือกิจกรรมต่ำงๆที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน แลกเป ลี่ยนควำม

คิดเห็นระหว่ำงกันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ หรือกำรสนับสนุนกิจกรรมวิชำกำรของสื่อมวลชน  
 

 นโยบำยและแนวทำงปฎิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 บริษัทฯ มีควำมตระหนักยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลักกำรก ำกับดู แล

กิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซ่ึงเป็นกำรสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนำม

แสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition : CAC ) : ซ่ึงเป็นโครงกำรที่รัฐบำลและ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำคเอกชน ทั้งนี้ บริษัท

ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560  
 

 นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  

 เพื่อเป็นกำรให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ในกำรติดตำมตรวจสอบกำรฏิบัติงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิประสิทธิผลและควำม

โปร่งใส คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

หรือบริษัทในเครือที่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย รวมถึงที่อำจเกิดขัดแย้งกับผู้เกี่ยวข้อง  

  บริษัทฯ ก ำหนดให้มีช่องทำงแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงิน

ที่ไม่ถูกต้อง กำรถูกละเมิดสิทธิ กำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่องผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้  

เว็บไซต์บริษัท  :  www.wice.co.th 

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com 

   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร araya@wice.co.th  

    เลขำนุกำรบริษัท   secretary2@wice.co.th 

จดหมำยธรรมดำ  :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

    บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

   88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

 หมำยเหตุ ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่ำงใด และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงตำมที่มีผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้ง 
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กระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่องที่พนักงำนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท ำผิด 

 บริษัทฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรร้องทุกข์ให้พนักงำน กรณีพนักงำนมีควำมคิดเห็นหรือควำมขัดแย้งที่เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง กำรท ำงำน สิทธิ

ประโยชน์ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำน โดยมีหลักเกณฑ์กำรร้องทุกข์ ดังนี้  

 ควำมหมำยและขอบเขตกำรร้องทุกข์ 

(1)  ข้อร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรท ำงำน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 

(2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงำนต้องเป็นเร่ืองเกี่ยวกับควำมคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง ว่ำด้วยระบบ หรือวิธีกำรท ำงำนสิทธิประโยชน์ สัญญำหรือสภำพ

กำรจ้ำง ควำมประพฤติและควำมเป็นธรรมของพนักงำน  

(3) ข้อร้องทุกข์ต้องมิใช่เรือ่งร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง ปลดออก ไล่ออก ซ่ึงตัวบุคคล 
 

วิธีกำรและขั้นตอนกำรร้องทุกข์ 

(1) ก่อนที่จะเข้ำด ำเนินกำรร้องทุกข์ตำมขั้นตอน พนักงำนควรปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำโดยตรงก่อนและผู้บังคับบัญชำทุกคนควรให้ควำมส

ส ำคัญแก่ปัญหำพนักงำน ไม่ว่ำจะเล็กน้อยเพียงใด จะต้องไม่ทิ้งปัญหำและต้องพยำยำมแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

(2) หำกปัญหำของพนักงำนไม่ได้รับกำรแก้ไขในเวลำอันสมควร หรือเป็นปัญหำเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชำโดยตรงพนักงำนอำจร้องทุกข์ด้วยตนเอง

กับผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป เป็นหนังสือโดยชี้แจงสำเหตุและข้อมูลที่สมบรูณ์ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีกำรขัดแย้ง และผู้บังคับบัญชำต้องรีบไต่

สวนข้อร้องทุกข์วินิจฉัยและแจ้งผลให้แล้วเสร็จภำยใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบ ด้วยกำรชี้แจงด้วยวำจำนพร้อมบันทึกค ำ

ชี้แจงเหตุผลไว้ในส ำนวน โดยผู้ร้องทุกข์ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลพิจำรณำหรือกำรวินิจฉัยเป็นหนังสือชี้แจง แล้วแต่กรณี  

 

ควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง  

(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับกำรพิจำรณำด้วยควำมเป็นธรรม ไม่ถูกกลั้นแกล้ง โยกย้ำยหน้ำที่ หรือลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่เป็นกำรร้องทุกข์ด้วยเจตนำ

ที่ไม่สุจริต  

(2) พนักงำนที่ให้กำรเป็นพยำน หรือร่วมในกำรสอบสวนจะได้รับกำรคุ้มครอง ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ำยหน้ำทีหรือลงโทษแต่ประกำรใด เว้นแต่

พนักงำนมีเจตนำให้กำรด้วยอคติ ปรักปร ำ เป็นเท็จ หรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรสอบสวนหำควำมจริง  

(3) กำรพิจำรณำลงโทษพนักงำนตั้งแต่ขั้นพักงำนขึ้นไป และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเป็น

ครำวๆ ไป และจะสิ้นสภำพลงทันทีที่กำรพิจำรณำลงโทษหรือพิจำรณำข้อร้องทุกข์นั้นๆ สิ้นสุดลง  
 

หำกพนักงำนเห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือพบจุดเส่ียง หรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ก็สำมำรถด ำเนินกำรร้องทุกข์ได้

ทำงช่องทำงดังกล่ำว ทั้งนี้กระบวนกำรร้องทุกข์และกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงต่ำงๆ บริษัทฯฯได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในคู่มือพนักงำน เพื่อให้พนักงำนทุก

คนรับทรำบและปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด  
 

นโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้งข้อมูลในกำรกระท ำผิด 

 ในกำรร้องเรียนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจของพนักงำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบตำมขั้นตอนและบันทึกกำร

สอบสวนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้งด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลกำร้องเรียนเป็นควำมลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อำจ

เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบำะแสดังกล่ำว 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษัทให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำกเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียจึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้อง

มีกำรควบคุมและก ำหนดมำตรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด มี

สำระส ำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ และทันเวลำ  

บริษัทยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้

ถือหุ้นเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อำทิ 

  4.1 จดัท ำแบบรำยงำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง และรำยงำนต่อ ก.ล.ต. 

  4.2 ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีกำรที่บริษัทก ำหนด  

  4.3 ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผย รำยงำนกำรซ้ือขำย ถือครองหุ้นสำมัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบทุดครั้งที่มี

กำรประชุม รวมถึงกำรถือหุ้นสำมัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส 

และเปิดเผยจ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีกำรซ้ือขำยระหว่ำงปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

  4.4 จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไว้คู่กับรำยงำนผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปี  

  4.5 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจ ำปี ภำยใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  

  4.6 เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งล่ำสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  

  4.7 เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคระกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำ

ประชุมเป็นรำยบุคคล 

  4.8 เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี  

  4.9 เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำร และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตืงำนของคณะกรรมกำร  

  4.10 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละ

คนได้รับกำรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นรำยบุคคล 

  4.11 เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นรำยบุคคล 

  4.12 เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นๆ อย่ำงชัดเจน  

  4.13 เปิดเผยค่ำสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นนอกเหนือจำกค่ำสอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปี  

  4.14  เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท  

  4.15  เปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญต่ำงๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงกำรลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส 
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ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท  

  บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง 

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหน้ำที่ภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยแล้ว บริษัทยังได้พัฒนำช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลและข่ำวสำรผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำทิ 

- จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทำงติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน 

- แถลงข่ำวผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส รวมทั้งข่ำวโครงกำรลงทุนและกิจกรรมที่ส ำคัญ

ของบริษัทเป็นประจ ำ  

- แถลงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส แก่นักลงทุน และนักวิเครำะห์  

- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

- เผยแพร่ข่ำวผ่ำนสื่อมวลชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ ข่ำวประชำสัมพันธ์ ภำพข่ำว บทควำม สื่อ

โฆษณำ และโซเซียลมีเดียต่ำงๆ  

- เผยแร่ข้อมูลข่ำวสำรถึงพนักงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ อำทิ อินทรำเน็ต อีเมล และโซเซียลมีเดีย  

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

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  

คณะกรรมกำรตระหนักดีว่ำ ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงินล้วนมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัท จึงได้ก ำชับให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เช่ือถือได้ สม่ ำเสมอ และทันเวลำ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษัท

ได้ให้ควำมส ำคัญและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพำะโดยมอบหมำย

ให้กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ และเลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ ลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะและภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้

ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 หรือ E-mail : Secretary2@wice.co.th  

 กิจกรรมกำรในปี 2561 กรรมกำรผู้จัดกำร และฝ่ำยบริหำร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขำนุกำรบริษัท ได้ด ำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่ำงๆ แยกเป็นประเภทต่ำงๆ ได้ดังนี้  

1. กำรจัดกิจกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมำสละครั้ง เพื่อแถลงผล

กำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภำษณ์รำยกำร “มองโลกมองเรำ”ทำงช่อง 3SD 
หมำยเลข 28 ออกอำกำศเมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2561 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

68 
 

 

2. กำรเข้ำพบผผู้บริหำรโดยกำรนัดหมำยจำกนักลงทุนและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถำมข้อมูลบริษัท (Company Visit) จ ำนวน 12 ครั้ง  

3. กำรจัดพบนักวิเครำะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจ ำนวน 2 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กำรสัมภำษณ์ทำงรำยกำร และทำงโทรศัพท์ จ ำนวน 10 ครั้ง 

 
 

5. ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นหัวใจส ำคัญในกำรน ำพำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและต้องปฎิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรนี้ รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่ วนได้เสีย 

(Stakeholders) โดยมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.1 ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์  

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยก ำหนดให้พิจำรณำทบทวนเป็น

ประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในแต่ละปี ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้น ำเสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่ำงๆ กำรลงทุน ต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น และอนุมัติแผนกำรปฏิบัติกำรรวมถึงงบประมำณประจ ำปี นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรได้ด ำเนินกำรรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรรวมถึงปัญหำอุปสรรคที่ส ำคัญยังที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบทุก

ไตรมำส  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบเป้ำหมำย 

และผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้

ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะรำยงำยกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยใหม่ที่ประกำศ หรือจะประกำศใช้

ในอนำคต และเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ยังคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบ 
 

 5.2 ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคู่มือคณะกรรมกำร

บริษัทฯ ดังนี้  

• กรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้บุคลำกรของบริษัทฯ ปฏิบัติกำรแทน จะต้องมอบหมำยโดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ในรำยงำนกำรประชุม โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน ซ่ึง
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ขอบเขตดังกล่ำวต้องไม่รวมถึงกำรอนุมัติให้ท ำรำยกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมี

ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ กำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ เป็นกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) 

• บุคลำกรทุกระดับต้องหลีกเล่ียงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด

ควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำน  

• พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่เปิดเผยเร่ืองที่อำจเป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

• ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิดหรือญำติสนิท ทั้ง

ทำงตรงและทำงอ้อม  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรรำยงำน ดังนี้  

• รำยงำนกำรมีส่วนได้เสรยของตน และของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทรำบ โดยเลขำนุกำรบริษัทฯ จะส่งส ำเนำรำยงำน

ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ  

• รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.3 กำรถ่วงดุลของกรรมกำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน 8 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย  

  กรรมำกรที่เป็นผู้บริหำร  4 คน 

  กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน  

  กรรมกำรอิสระ  4 คน   
 
 5.4 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร  

   บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน โดยกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำร

ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ดังนั้น ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จึง

เป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต ำแหน่งต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมเหมำะสมที่สุด นอกจำกนี้ 

คณะกรรมกำรบริษัทยังเป็นผู้ก ำหนดแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และมีกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี โดยมีกำร

ประชุมร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมในวำระดังกล่ำว  

  ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  และไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตลอดจนไม่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

เพื่อให้แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก ำกับดูแลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัทกับกำรบริหำรงำนได้อย่ำงชัดเจน  

 ส ำหรับฝ่ำยจัดกำรได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ รับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ควบคุม

ค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรอนุมัติในแผนงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนบุคคล แก้ไขปัญหำหรือควำมขัดแย้งที่มี

ผลกระทบต่อองค์กร และด ำรงไว้ซ่ึงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 5.5 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรบริษัท  

ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

1. บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวทำงปฏิบัติส ำคัญ 4 ประกำร คือ  

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)  

3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

4. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 

Obedience)  

5. กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลำ (Duty of Disclosure)  
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6. ก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ในเรื่องจ ำนวนกรรมกำร สัดส่วนกรรมกำรอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่ หลำกหลำย

เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

7. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรทบทวนและอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี  

8. พิจำรณำแผนหลักในกำรด ำเนินงำน งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสำกล 

9. ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตำมกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง

สม่ ำเสมอ รวมทั้งนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท  

10. จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และควำมซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง  

11. ก ำกับดูแลและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษัทควบคู่กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุดฝ่ำย 

12. ก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรำกำรรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

13. ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง และก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีหำร

ทบทวนและประเมินระบบกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำเสมอและเมื่อระดับควำมเส่ียงมีกำรเปลี่ยนแปลง 

14. ก ำกับดูแลและพัฒนำบรรษัทภิบำลของบริษัทให้อยู่ในระดับสำกล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ 

และเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณบริษัท  

15. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนักในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณ และนโยบำย

ต่อต้ำนคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งก ำกับดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม รวมทั้ง

ป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำย  

16. ติดตำมดูแลสภำพคล่องงทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในกำรแก้ไขหำกเกิดปัญหำ  

17. ก ำกับดูแลในระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อส ำคัญต่ำงๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์

และแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

18. ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอื่น 

อย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส ก ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง

เบำะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธผิล และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อำจ

เป็นปัญหำกับคณะกรรมกำรได้โดยตรง  

19. พิจำรณำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง และแผนสืบทอดประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร และก ำกับดูแลให้มีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ ำปี และมีระบบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่

ผู้บริหำรระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบและผลกำรด ำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยำว  

20. ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำปี โดยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็น 2 แบบ คือ 

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล รวมทั้งติดตำมผลกำรประเมินของ

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำรบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ  

21. ก ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัทอย่ำงโปร่งใส และมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

บริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม  
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22. อุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเพียงพอ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ

สุดวิสัย โดยกรรมกำรบริษัทที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำฯ ที่ประชุมทรำบล่วงหน้ำก่อน

กำรประชุม  

23. ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร หรือผู้ถือหุ้นก ำกับดูแลให้มีกำร

ป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรให้ทรัพย์สินของบริษัทและกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่

สมควร  

24. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนต่อเนื่องเข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร

หรือกิจกรรมสัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

25.  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริษัทอำจขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำ

มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 
 หน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น 

1. ก ำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่ำบริษัทฯ และบริษัทในเครือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยแสดงผลอย่ำงชัดเจนจำกสถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรบริหำร และกำรจัดกำรที่ถูกต้องเหมำะสม

โดยมีกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  

2. ก ำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องตำม

ควำมเป็นจริง มีสำระส ำคัญครบถ้วนเท่ำเทียมกัน ทันเวลำ มีมำตรฐำนและโปร่งใสตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล

จำกหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

3. ก ำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

 

หน้ำที่ตอ่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

1. กำรก ำกับดูแล  

  ในกำรสรรหำ คัดเลือกพนักงน และกำรท ำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่ำงๆ เนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพสทรส หรือควำมไร้สมรรถภำพทำงกำย  โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องและมุ่งพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงำน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 
 2. กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏบัติงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิ

พล และควำมโปร่งใสตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดและเปิดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับกำ ร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะรักษำควำมลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์โดยกำรปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้ผู้

ร้องเรียนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้กฎ ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน ส ถำนที่

ท ำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น  



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

72 
 

 
 5.6 อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

  คณะกรรมกำรบริษ ทมีอ ำนำจอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ของบริษัทตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย  ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน แผนหลักในกำรด ำเนนิงำน 

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง แผนงบประมำณ และแผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจประจ ำปี ก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรของผลกำรด ำเนินงำน กำรติดตำม

และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ รำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ กำรเข้ำควบรวมกิจกำร กำรแบ่งแยกกิจกำร และกำรเข้ำร่วม

ทุน  
 
 5.7 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์และคุณสมบัติที่

เหมำะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจโดยแยกหน้ำที่กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน 

  ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้น ำของกรรมกำร และมีหน้ำที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯ เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำดถ้ำคะแนนสียงเท่ำกัน และเป็นประธำนในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นหัวหน้ำและผู้น ำคณะผู้บริหำรของบริษัทฯ และเลขำนุกำรบริษัทฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ  

  

 5.8 บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร  

ให้ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

1. พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และดูแลให้กรรมกำรบริษัทได้รับข้อมูลอย่ำง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลำก่อนกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม  

2. เป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย  

2.2 จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกคนอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ เป็นอิสระและใช้

ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน  

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรต่ออย่ำงชัดเจน  

2.4 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มีกรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยจัดกำร  

3. เป็นผู้น ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบวำระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย โดยจัดสรรเวลำให้เหมำะสม รวมทั้งเปิด

โอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส  

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฎิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัท  

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

และฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยของบริษัท  

6. ก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใสในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

7. ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร้ำงและองค์ประกอบที่เหมำะสม 

ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และกรรมกำรบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และเกิดประสิทธิผล 
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 5.9 นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้บริหำร  

 บริษัทฯ ด ำเนินกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรทุกปี โดยน ำดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน (KPI : Key Performance Indicator) มำใช้

ในกำรประเมินผลผู้บริหำรรวมทั้งพนักงำนทุกระดับ โดยมีกำรเปรียบเทียบ KPI ที่ก ำหนดไว้เป็นเป้ำหมำยกับผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพิจำรณำกำรปรับ

ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (โบนัส) ประจ ำปี  
 
 5.10 กำรถือครองหลักทรัพย์  

 รำยละเอียดกำรถือครองหลักทรัพย์ WICE โดยกรรมกำรและผู้บริหำร   

 ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2561 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล 

หุ้นสำมัญบริษัท (จ ำนวนหุ้น) 

ณ วันที่  1 มกรำคม 

2561 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561 

เพิ่ม / (ลด) 

ระหว่ำงรอบปีบญัช ี

1 นำยเอกพล พงศ์สถำพร  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2 รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3 นำยวิชยั  แซ่เตียว  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4 นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนัน  12,000 15,000 3,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5 ดร. อำรยำ คงสุนทร  154,320,280 144,728,780 (9,591,500) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ คู่สมรส : นำยชูเดช คงสุนทร  

6 นำยชูเดช คงสุนทร 108,939,320 99,739,320 (9,200,000) 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ คู่สมรส : ดร. อำรยำ คงสุนทร  

7 นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร  66,857,280 66,857,280 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

8 นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  200,000 200,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

9 นำยนฤชิต เรืองชัยปรำกำร 250,000 250,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

10 นำงสำวสำวดี อัศวมำนะ 130,000 255,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11 นำยโชคชัย พฤฒิสำร ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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 5.11 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท  
 กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประขุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อรับทรบและร่วมตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อยปีละ 6 ครั้ง ซ่ึงก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป้นประจ ำทุกปี และแจ้งกรรมกำรแต่ละคนให้ทรำบตั้งแต่ต้นปี

เพื่อจัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม และอำจมีกำรประชุมคร้ังพิเศษเพื่อพิจำรณำเร่ืองที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน  

 ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ 

 ในปี 2561 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 6 ครั้ง เป็นกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำทั้งปี 6 ครั้ง โดยกรรมกำรบริษัททั้งคณะเข้ำประชุม

ร้อยละ 100 และกรรมกำรบริษัทแต่ละคน เข้ำประชุมมำกกว่ำร้อยละ 95 ของจ ำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรจัดส่งเอกสำร

ประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละวำระส่งให้กับกรรมกำรบริษัทแต่ละคนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำข้อมูลใน

เร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ  

 ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร ซ่ึงท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และเปิดโอกำสให้

กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ทั้งนี้ กำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสียง และกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หำกคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด  

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำรได้เข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทรำบนโยบำยโดยตรง เพื่อให้สำมำรถ

น ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพเว้นแต่ในบำงวำระที่ประชุมเฉพำะกรรมกำรบริษัท หรือเฉพำะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร ทั้งนี้ เพื่อควำมเป็น

อิสระในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ  

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญเร่ืองกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่ำงรอบคอบเป็นธรรม และ

โปร่งใส รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีกำร

พิจำรณำ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองนั้น  

 เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับรองในวำระแรกของกำร

ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษัทลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่ มเติม

รำยงำนกำรประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้ รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของเอกสำร

และจัดเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อละดวกในกำรสืบค้น 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม และเปิดโอกำสให้ กรรมกำร

บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ 
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ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561  

(1 มกรำคม 2561 – 31 ธันวำคม 2561) 

หมำยเหตุ : 

1. กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 1 – 4  

2. กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 2 – 4  

3. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 3 – 5 

4. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ล ำดับที่ 7 – 8   

 และนำงสำวสมใจ ปุรำชะโก ฝ่ำยบริหำร ลำออกจำกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 
นโยบำยจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต่ ำ 

 นอกเหนือจำกข้อบังคับบริษัทฯ ที่ว่ำด้วยองค์ประชุม และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้วเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดี และมีประสิทธิ บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

รำยชื่อกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

ร่วมกับ 

คณะกรรมกำร

บริหำรควำม

เสี่ยงองค์กร 

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 

จ ำนวน 8 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 3 คน จ ำนวน 6 คน  จ ำนวน 8 คน 

จ ำนวนกำรประชุมท้ัง

ปี 6 คร้ัง 

จ ำนวนกำร

ประชุมท้ังปี 5 

คร้ัง 

จ ำนวนกำรประชุมท้ังปี 1

คร้ัง 

จ ำนวนกำรประชุมท้ัง

ปี 4 คร้ัง 

จ ำนวนกำร

ประชุมท้ังปี 1 

คร้ัง 

จ ำนวนกำร

ประชุมท้ังปี 1 

คร้ัง 

1. นำยเอกพล พงศ์สถำพร  6/6     1/1 

2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 5/6 5/5   1/1 1/1 

3. นำยวิชัย แซ่เซียว 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1 

4. นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ 6/6 5/5 1/1  1/1 1/1 

5. ดร. อำรยำ คงสุนทร 6/6  1/1   1/1 

6. นำยชูเดช คงสุนทร 6/6     1/1 

7. นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร 6/6   3/3 1/1 1/1 

8. นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 6/6   3/3 1/1 1/1 
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ 

หลักเกณฑ์ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะน ำแนวทำงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้เหมำะสม กับลักษณะและ

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำร

ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรประเมินระดับคะแนนควำมเห็น หรือระดับกำรด ำเนินกำรใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่  

 1.โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  

 2.บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 3.กำรประชุมคณะกรรมกำร  

 4.กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 

 5.ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร  

 6.กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร  
 

ส่วนที่ 2 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ควำมสนใจเป็นกรณีพิเศษส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรหรอื

กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท  
 

ขั้นตอน  

เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษัท ทุกท่ำนประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรำยงำนสรุปผลต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำรือกันเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ คณะกรรมกำได้มีกำรแสดงควำมเห็น เกี่ยวกับ

กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรเป็นผู้น ำขององค์กร กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งกำรต่อต้ำน

ทุจริตคอร์รปัชั่น  
 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคล 

 หลักเกณฑ์  

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมกำรได้ทบและพัฒนำกำรปฏบัติ หน้ำที่ของตนเองให้เกิด

ประสทิธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในกำรประเมินที่สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย 

กฎบัตร จรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้  

 1. จรรยำบรรณและกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร 

 2. กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 3. ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 

ขั้นตอน  

 เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษัท ทุกท่ำนประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรำยงำนสรุปผลต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำรือกันเป็นประจ ำทุกปี  
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3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย  

 คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ซ่ึงประกอบด้วย  

 1.คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 2.คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 3.คณะกรรมกำรบิรหำรควำมเส่ียงองค์กร  

 มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพือ่น ำผลประเมินมำพัฒนำกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรสนับสนุนกำร ท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

กำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ 
 

   ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้  
 

คณะกรรมกำร / คณะกรรมกำรชดุย่อย 
ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ

คณะกรรมกำรทั้งคณะ (ร้อยละ) 

ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ

ตนเอง (ร้อยละ) 

1. คณะกรรมกำรบริษัท  94% 93% 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  88% - 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 94% - 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 87.5% - 
 

กำรพัฒนำกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง  

 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นควรให้มีกำรจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  
 

กำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรแต่ละคนในปี 2561  
 

รำยชื่อกรรมกำร รำยละเอียด 

1.นำยเอกพล พงศ์สถำพร  - เข้ำร่วมงำน Chairman Forum หัวข้อ Digital Transformation – A Must for all Companies 

2.รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์  - ไม่มี  

3.นำยวิชัย แซ่เซียว  - ไม่มี 

4.นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ  - ไม่มี  

5.ดร. อำรยำ คงสุนทร  - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจิสติกส์ ปีที่ 15 จัดโดย Logistics Thailand magazine 

- เข้ำร่วมงำน CEO CLUB 2018 ในหัวข้อ “The Game is on!” 

 - เข้ำร่วมงำนเสวนำหัวข้อ “Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018” จัด

โดย IOD 

6.นำยชูเดช คงสุนทร  - ไม่มี 

7.นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร - เข้ำร่วมงำนรวมพลโลจิสติกส์ ปีที่ 15 จัดโดย Logistics Thailand magazine 

- เข้ ำ ร่ ว ม เส ว น ำ  หั ว ข้ อ  “People strategy is business strategy” จั ด โด ย  Human Capital 

Management Club สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- เข้ำร่วมงำนสัมมนำ "Next Step Thailand : EEC ยุทธศำสตร์ไทย เช่ือมโลก" จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ  

 

8.นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม - อบรมสัมมำนำหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 จัดโดย IOD  

- เข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ “CFO Getting Together 2018” จัดโดย SET  
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 นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่รวมทั้ง

พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงำนองค์กรอิ สระ 

หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลของรัฐ อำทิ หลักสูตรกรรมกำรบริษัทของสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. ก ำหนดให้กรรมกำรชองบริษัทจดทะเบียนต้อง

ผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลักสูตร ซ่ึงได้แก่  Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit 

Committee Program (ACP)  ทั้งนี้ เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำองค์กรต่อไป 
กำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 
หลักสูตรกำรอบรม 

 

 

รำยชื่อ 

กรรมกำรบริษัท  

DIRECTOR 

CERTIFICATION 

PROGRAM 

(DCP) 

DIRECTOR 

ACCREDITATION 

PROGRAM 

(DAP) 

ROLE OF THE 

CHAIRMAN 

PROGRAM 

(RCP) 

AUDIT 

COMMITTEE 

PROGRAM 

(ACP) 

ANTI 

CORRUPTION 

THE PRACTICAL 

GUIDE (ACPG ) 

ETHICAL 

LEADERSHIP 

PROGRAM 

(ELP) 

COMPANY 

SECRETARY 

PROGRAM 

(CSP) 

ANTI-

CORRUPTION 

FOR 

EXECUTIVE 

PROGRAM 

(ACEP ) 

1.นำยเอกพล พงศ์สถำพร  DCP 141/2011  RCP 40/2017    CSP 41/2011 ACEP 4/2012 

ACEP12/2014 

2.รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์  DCP 103/2008 DAP44/2004  ACP 13/2006     
3.นำยวิชัย แซ่เซียว   DAP111/2014       
4.นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ   DAP111/2014       
5.ดร. อำรยำ คงสุนทร  DCP 181/2013        
6.นำยชูเดช คงสุนทร   DAP SEC/2014       
7.นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร  DAP SEC/2014   ACPG 42/2017 ELP 10/2017   
8.นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  DAP148/2018     CSP65/2015  

 ส ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น มีเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและ

ฝ่ำยจัดกำร และยังประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท กำรด ำเนินกำรประสำนให้มีกำร

ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ CEO  
หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตำมแนวทำงกำรประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  

หมวดที่ 1 กำรวัดผลกำรฏิบัติงำน ประกอบด้วยหัวข้อกำรประเมิน 8 หัวข้อได้แก่  
 1.กำรวำงแผงกลยุทธ์  
 2.ควำมเป็นผู้น ำ  
 3.กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน  
 4.กำรบริหำรงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 5.กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
 6.กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร 
 7.กำรสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอก 
 8.ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร 
  
หมวดที่ 2 กำรพัฒนำ CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป้นผู้ให้
ควำมเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้  
ขั้นตอน 
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 CEO มีส่วนรว่มในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน ของตนเองและรับทรำบเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอนุมัติในแต่ละปี หลังจำกนั้นในทกุสิ้น

ปีเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมนิให้กรรมกำรบริษัททุกทำ่นประเมิน CEO รวมทั้ง จัดส่งแบบประเมินดังกล่ำวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อน ำผล

กำรประเมินมำเปรียบเทยีบและเป็นขอ้มูลในกำรพัฒนำ ศักยภำพของ CEO ต่อไป ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรำยงำนสรุปผล ต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของ CEO ตำมล ำดับ 
 

รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสี่ยงจะท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และผู้สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน 

และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท รวมทั้ง

สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้น

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่ำง

สม่ ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท ำและดูแลมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   

 

ค่ำตอบแทน 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจให้สำมำรถรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่

ต้องกำรได้ ค่ำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  โดยขออนุมัติ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง ก ำหนดให้มีควำมเหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำร

บริษัทก ำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำวสอดคล้องกับผลงำนของ

บริษัทและกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละรำย 

 
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  

กรรมกำรอิสระ 

 บริษัทก ำหนดสัดส่วนของกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระให้มีไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัท

มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ได้แก่ นำยเอกพล พงศ์สถำพร , รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ , นำยวิชัย แซ่เซียว และนำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ  

 

ข้อก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัท  

 กรรมกำรอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย  

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง  

• ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง แ ละบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

• ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่  หรือนิติบุคคลที่อำจจะมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจขัดขวำงกำร

ใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มี
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ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว

มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง  

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร

ซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำร

เกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็น

นิติบุคคลให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ

นั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป้นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ของบริษัท  

• ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำง

หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีกับกิจกำรของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย  

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

• สำมรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจเร่ืองต่ำงๆ ได้โดยอิสระ  

• สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

• สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

 กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล ำดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำระดับสูง  

แนวทำงกำรสรรหำกรรมกำร  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำร

บริษัทที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้ง

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำร โดยค ำนึงถึง  

 คุณสมบัติ 

 - สำมำรถอุทิศเวลำและท ำประโยชน์ให้กับบริษัท  

 - มีประวัติกำรท ำงำนที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

 - มีประสบกำรณ์บริหำรองค์กร 

 - มีแนวควำมคิดและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลำ  

 - มีประสบกำรณ์ ควำมรู้เชี่ยวชำญ ทักษะเฉพำะด้ำนที่สำมำรถเสริมประสิทธิภำพ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรในส่วนที่ยังขำด

อยู่  

 - ไม่ประกอบธุรกิจ หรือเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท  

 - กล้ำพูด และกล้ำแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล  

 - มีอุดมกำรณ์ สำมำรถท ำงำนเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ำกับกรรมกำรได้  
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กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริษัทตำมแนวทำงกำรสรรหำ 

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้น ำ 

วิสัยทัศน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใส่ไม่ด่ำงพร้อย รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง

เป็นอิสระ  
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

 ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมกำรคระกรรมกำรสรรรหำควรก ำหนดแนวทำงที่จะใช้ในกำรพิจำรณำโดยควรค ำถึงถึง

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1. คุณลักษณะที่ต้องกำรในกรรมกำรแต่ละคน  

   คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรพิจำรณำและก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

    - ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ  

    - กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล  

    - ควำมมีวุฒิภำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็นอิสระ 

    - ยึดมั่นในกำรท ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ  

    - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ  

2. ควำมรู้ควำมช ำนำญที่ต้องกำรให้มีในคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรสรรหำควรพิจำรณำก ำหนดองค์ประกอบของควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนที่จ ำเป็นต้องมีในคณะกรรมกำร เพื่อให้

คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำย รวมทั้งก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

3. ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดองค์ประกอบสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำฯ ยังอำจพิจำรณำก ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับ

ควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมกำรทั้งคณะ เช่นกำรมำจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ และพื้นฐำนกำรศึกษำ อำยุ เพศ ฯลฯ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้สรรหำกรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมช ำนำญที่จ ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในกรรมกำร 

ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือประสบกำรณ์ในกำรบริหำร ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน (กฎหมำย ด้ำนกำรตลำด ด้ำนบัญชี/Financial Literacy โดยต้อง

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงบกำรเงิน มำตรฐำนบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนด้ำนกำรเงิน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำร  

1. กำรเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผู้สรรหำ

เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอ ำนำจ

ในกำรพิจำรณำเลือกผู้ใดเป็นกรรมกำรเป็นอ ำนำจของผู้ถือหุ้น  

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

3. ในกำรเลือกตั้งกรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุ คคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็น

กรรมกำรได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น  โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้  

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึง

ได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันอันท ำให้เกินจ ำนวนกรรมกำรที่เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนในที่ประชุมลงคะแนนสียงอีกเสียงเป็นเสยีง

ชี้ขำดเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น  

คณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทแทน

กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระไว้ดังนี้  
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1. ให้กรรมกำรบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระได้ โดยกรรมกำรผู้ที่ครบ

ก ำหนดออกตำมวำระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำร  

2. ให้กรรมกำรทุกคนประเมินควำมรู้ควำมช ำนำญของตนเองเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรที่จะครบก ำหนดออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ  

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จะพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อได้รับกำรเสนอจำกกรรมกำรบริษัท

และจำกผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

4. คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และเสนอ

ชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระเข้ำรับกำรเลือกตั้งในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

กำรสรรหำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร และแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

 บริษัทมีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรที่ส ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำ

บริษัทได้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ โดยกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้จัดท ำแผนสือทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ ทมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ ทมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ ทั้งนี้ กระบวนกำรสรรหำเริ่มจำกกำรคัดเลืกผู้ที่เป็นคนเก่ง

และดีเข้ำมำร่วมงำน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และพัฒนำสร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโตก้ำวหน้ำขึ้นสู่ระดับผู้บริหำรใน

อนำคต โดยผ่ำนขั้นตอนกำรประเมินพนักงำนที่มีศักยภำพสูง ซ่ึงทุกคนจะได้รับกำรพัฒนำตำมแผนที่วำงไว้เป็นรำยบุคคล มีกำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำย 

รวมทั้งหมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำและควำมรอบรู้ในงำนทุกด้ำน ซ่ึงกำรเตรียมบุคลำกรดังกล่ำวได้ด ำเนินกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำม

พร้อมในกำรทดแทนกรณีที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงลง 
 

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกลไกในกำรก ำกับดูแล รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยกำรกระจำยอ ำนำจให้

หุ้นส่วนเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้ำไปลงทุน ทั้งในประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่

เกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือกำรท ำรำยกำรที่ส ำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น ทั้ งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก ำหนดและใช้บังคับ  
  

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยค่ำสอบบัญชีให้กับ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงเป็นส ำนักงำนสอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 ในรอบปี

บัญชีที่ผ่ำนมำจ ำนวนเงิน 1,940,000 บำท ซ่ึงไม่รวมค่ำสอบบัญชีที่จ่ำยโดยบริษัทร่วม  

 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่ำว  
 

ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561  

1. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทและงบกำรเงินรวม เป็นจ ำนวน 1,860,000 บำท 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัท  

1.ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี ของบริษัท          1,110,000 บำท  

2.ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส)      750,000 บำท  

รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท                             1,860,000 บำท 
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2. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อย และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อย  

  

ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย (1 บริษัท)  

1.ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี ของบริษัท            80,000 บำท  

2.ค่ำกำรสอบทำนรำยไตรมำส (รวมสำมไตรมำส)           -  

รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัท                               80,000 บำท 

 

กำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้  

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำกำรน ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate 

Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้โดยได้พิจ ำรณำและตระหนักถึง

บทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น ำขององค์กร โดยกรรมกำรทั้งหมดได้พิจำรณำหลักปฏิบัติดังกล่ำวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ำใจถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของ

กำรน ำหลักปฏิบัติตำม CG Code) ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจของบริษัท 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อำทิเช่น ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ ซ่ึงปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรของบริษัท เป็นกรรมกำรอิสระ และกำร

ก ำหนดจ ำนวนวำระที่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำร เช่น ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน และก ำหนดจ ำนวนวำระที่จะด ำรงต ำแหน่ง

ติดต่อกันได้นำนสุดของกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก 

ปัจจุบันบริษัทเร่ิมมีแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระซ่ึงต้องมีวำระต่อต่อกันไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้หำกจะให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปต้องพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น

ดังกล่ำว 

 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลกับรรษัทภิบำลที่ดี และ

จรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่ำงๆ และเพือ่ให้มั่นใจวำ่บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดวำมรับผิดชอบ 

แนวทำงปฎบิัติ พร้อมทั้งข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อปอ้งกัน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ และเพือ่ให้กำรตัดสินใจและกำร

ด ำเนินกำรทำงธุรกจิที่อำจมีควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับกำร

พิจำรณำและปฎิบัติอย่ำงรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลงนำมแสดง

เจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition : CAC ) ซ่ึงเป็นโครงกำรที่รัฐบำลและ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอกำรค้ำไทย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD ) หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกจิตลำดทุนไทย สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทที่

ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏบิัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

นโยบำยภำพรวม 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็นอย่างมากและถือ

เป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดท าโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุนชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย  โดย

ประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม 

บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้

ความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของ

หน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย 

 แนวการด าเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกรจากหลาย

หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการอกแบบโครง ซ่ึงจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการด าเนินงาน เพื่อก าหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม 

ดังนี้  

1. การออกแบบเพื่อก าหนดกิจกรรม เป็นการก าหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการนั้นๆ  

2. การด าเนินกิจกรรม เป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมี

บทบาทร่วม 

3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการด าเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้

ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม   

 โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติเพื่อให้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยน าม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้  
 

1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดี

ต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือ

ร่วมสมคบคดิ (ฮั้ว) กัน 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

4. ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
 

2) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้น

พื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล 

 

3) กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
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 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน 

ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการท างานและสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจ าปี การท างานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การ

รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  

7. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงาน

ด้วยความสุภาพ 

 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มกีารจัดกจิกรรม ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  
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2. จัดกิจกรรมกีฬาส ีประจ าปี เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนกังาน เพื่อนร่วมงาน  

 
 

3. 
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3. จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจ าป ี2561 
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4. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ, ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็น เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเสริมเสร้างความสามัคคีในบริษัทฯ 
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4) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รกัษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทางอยา่ง

ไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 

2. พัฒนาการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพือ่เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
 

5) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะตา่งๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏบิัติ 

ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพจิารณาน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

อาทิ บริษัทมีนโยบายการใช้กระดาษอยา่งคุ้มค่า หรือการ REUSE เพื่อลดโลกรอ้น ทั้งยังรณรงณ์ให้มีการเปิดปิด ไฟและแอร์ตามเวลาเร่ิมงาน

และเลิกงานเพื่อประหยัดพลังงาน  

2. พัฒนาสินค้าและบริการทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
 
6) กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชมุชนและสังคม  

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน

และสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

1. การสนับสนุนการจา้งงานในชุมชน 

2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของส านักงาน, กจิกรรม

บริจาคโลหิต เป็นต้น 

3. ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  

4. ควบคุมให้มีการปฏบิัติอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
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โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็นความส าคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบ

ต่อประเทศชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

 บริษัทฯ จัดท ารายงานฉบับเดยีวรวมกับแบบเสดงข้อมูลประจ าป ี(56-1) และรายงานประจ าปี (56-2)  

8) กำรด ำเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 -ไม่ม ี

9) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) 
 ในปี 2561 บริษัทได้ปรับแผนการท ากจิกรรมการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหวา่งการจัดท าแผนเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืนต่อไป และ
บริษัทยังคงตระหนักถึงการแบ่งปันต่อสงัคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 

11.1 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจ านวน 3 

ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุป

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการ

ควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซ่ึงได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายในส าหรับเรื่องการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอ

แล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถท าให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายในที่ชัดเจน 
 

11.2 สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 บริษัทฯ ได้เร่ิมมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2558 และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ

หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
 

11.3  กิจกำรที่ได้รับแตง่ตั้งจำกบริษัทให้ปฏบิัติหน้ำทีต่รวจสอบกำรควบคุมภำยใน 

ส าหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2561 บริษัท บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ ากัด ได้รับการว่าจ้างให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในอิสระและท าการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซ่ึง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ ากัด มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการ

ควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนใ ห้

องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการก าหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 มีดังนี้ กระบวนการ

จัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (iT) ,  
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12. รำยงำนระหว่ำงกันและรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัยต่อการพิจารณาอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกัน หรือรายการที่เกีย่วโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ จึงได้ก าหนดนโยบายการท าธุรกรรม ดังนี้  
 

กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อย  

 การทีบ่ริษัท ไวส ์โลจิสติกส ประกอบดว้ยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหลา่นั้นด าเนินธุรกิจที่ตอ้งท าธุรกรรมระหวา่งกัน การใช้บริการ การให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนนุทางด้านเทคนิคหรือบุคคกร ฯลฯ ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจหรือปฏบิัติงานที่เป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกันของ

บริษัท ดังกล่าวต้องค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอ านาจด าเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
 

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอก 

 การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท 

และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ านาจด าเนินการของบริษทัอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้อย่าง

ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมทีอ่าจกอ่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก  

 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดย

ก าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา 

คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพจิารณาอนุมัติการท ารายการระหวา่งกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร จะแจ้งให้บริษัททราบ

ถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะ

น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน

ได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด  
 

นโยบำยหรือแนวโน้นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
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รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
(บำท) 

งวดปีสิ้นสุด  
ณ 31 ธ.ค.61 

ยอดคงค้ำง
(บำท) 

ณ 31 ธ.ค.61 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเรื่องควำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผล 

1.ดร. อารยา  คงสนุทร  
2.นายชูเดช คงสนุทร 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ค่าเช่าที่ดนิ                     
(ส านักงานใหญ่) 

1,526,979 ไม่มียอดค้าง บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนด์(มี
กรรมการและผู้ถอืหุ้นร่วมกัน คือ นาง
อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสนุทร) 
เพือ่ปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดนิเลขที่ 53901 
มีเนือ้ที ่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา  ตั้งอยู่ที่
แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  

  

 

   

ได้มีการจัดท าสญัญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 
ปี ตั้งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2557 – 30 
มิถุนายน 2577 โดยคดิค่าเช่าต่อเดอืน
รายละเอียด ดังนี้  

  
  

  ปีที่ 1-2 เดอืนละ 92,674 บาท 

  
  

  ปีที่ 3-5 เดอืนละ 101,941 บาท 
  

  
  ปีที่ 6-8 เดอืนละ 112,135 บาท 

  
  

  ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท 
  

  
  ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท 

  
  

  ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท 
  

  
  ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท 

  
  

  รวมค่าเช่าทั้งสิน้จ านวน 30,539,586 บาท 
  

  

  

     โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมนิโดยผู้
ประเมนิอิสระเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะ 
และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นจาก ก.ล.ต.  คอื บริษทั เอเจนซ่ี 
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด 
     การบันทกึบัญชีค่าเชา่บันทกึรับรู้ตามวธิี
เส้นตรงเท่าๆกันทุกเดือน โดยบริษัทมกีาร
บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17 

1.ดร. อารยา คงสุนทร  
2. นายชูเดช คงสนุทร 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ค่าเช่าที่ดนิและ
อาคาร (แหลมฉบัง-
ส่วนทีเ่ป็นส านักงาน) 

210,000 ไม่มียอดค้าง บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารพาณชิย์ 3 ชั้น2 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการแหลมฉบัง 
โดยโฉนดที่ดนิเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 
ตารางวา  ตั้งอยู่ทีต่.สุรศกัดิ์ อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุรี ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2560 –  1 
สิงหาคม 2563 คิดค่าเช่า  35,000 บาทตอ่
เดือน อัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมนิโดยผู้
ประเมนิอิสระเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะ
และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นจาก ก.ล.ต.  คอื บริษทั เอเจนซ่ี 
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัดและ 
(สิ้นสุดการเช่าในเดือน กรกฎาคม 2561) 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
(บำท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.61 

ยอดคงค้ำง
(บำท) 

ณ 31 ธ.ค.61 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเรื่องควำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผล 

1.ดร. อารยา คงสุนทร  
2.นายชูเดช คงสนุทร 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ค่าเช่าที่ดนิ 210,000 ไม่มียอดค้าง บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ
ส าหรับพนักงาน โดยโฉนดที่ดนิเลขที่  
53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดนิ 977 
หน้าส ารวจ 9146  ตั้งอยู่ที ่แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2561 –  30 มิถุนายน 2562 คิดค่าเช่า  
35,000 บาทต่อเดอืน โดยอัตราคา่เช่าคิด
อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของ
อาคารส านักงานของบริษัท ซ่ึงเป็นพืน้ที่ดนิ
ซ่ึงอยู่ติดกัน 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ซ้ือที่ดนิและอาคาร 
(แหลมฉบัง-ส่วนที่

เป็นส านกังาน) 

8,050,000 ไม่มียอดค้าง บริษัทได้ซ้ือทีด่ินและอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้2 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการแหลมฉบัง 
โดยโฉนดที่ดนิเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 
ตารางวา  ตั้งอยู่ทีต่.สุรศกัดิ์ อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุรี ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 ในราคา
8,050,000 บาท โดยราคาซ้ือดังกล่าว
ประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระเป็นบริษัทที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต.  
คือ บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จ ากัด 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte. Ltd. 

เป็นบริษัทย่อย                                     
(ถือหุ้นโดย WICE 

ร้อยละ 70) 

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

7,332,964 926,553 WICE Logistics(Singapore) Pte. Ltd.. 
เป็นหนึ่งในตัวแทนตา่งประเทศของบริษัท 
ท าหน้าที่ในการติดตอ่ประสานเพื่อ
ให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดแูลซ่ึงจะ
มีการคดิค่าบริการในอัตราตลาด และบริษทั
ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ WICE 
Logistics(Singapore) Pte. Ltd. ท าหน้าที่
ในการติดต่อประสานเพื่อให้บรกิารในเขต
ประเทศไทย ซ่ึงจะมกีารคดิค่าบริการ
ระหว่างกัน และถอืเป็นรายได้จากการ
บริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท WICE 
Logistics(Singapore) Pte. Ltd.. มีการ
จัดท าสญัญา Agency Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

17,990,931 2,816,396  

ค่ารับรอง/เจ้าหนี้อืน่ 95,330 95,330 เป็นค่ารับรอง Agent 
รายได้ค่า Director 

Fee 
282,096 70,250 เป็นรายได้ค่า Director Fee ที่ทางบริษัท

เรียกเก็บโดยมอีัตราค่าบริการตอ่เดอืนๆละ 
1,000 SGD โดยเริ่มจ่ายตั้งแตเ่ดือน ก.ย. 
2559 เป็นต้นไป 

เงินปันผลรับ 44,387,314 - เป็นเงนิปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงนิปันผลเมือ่
วันที ่17 มีนาคม 2561 จ านวน 2,660,431 
เหรียญสิงค์โปร ์เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 
70% เท่ากับ 1,866,502 เหรียญสิงค์โปร ์
และก าหนดจ่ายเงนิปัน ในวันที่ มี.ค./ ก.ค. 
และ พ.ย. 2561 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
(บำท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.61 

ยอดคงค้ำง
(บำท) 

ณ 31 ธ.ค.61 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเรื่องควำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผล 

บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

เป็นบริษัทย่อย                                   
(ถือหุ้นโดย WICE 
ร้อยละ 99.99) 

ค่าวัสดุอุปกรณ์-ค่า
น้ ามัน /  ลกูหนีอ้ื่น 

180,295 ไม่มียอดค้าง เป็นค่าวัสดุสิน้เปลือ้ง 123,437 บาท และ
เป็นค่าน้ ามันรถบรรทกุ 6 ลอ้ 56,858 บาท 

ค่าบริการจัดท า
บัญชี/ลูกหนี้อืน่ 

10,000 10,000 เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดท า
บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยคิดค่าบรกิารดา้นบริหาร
จัดท าบัญช ีในอัตรา 10,000 บาทตอ่ปี โดย
ใช้วิธีการ Allocation Cost  

เงินกู้ยืม 
ดอกเบ้ียจ่าย 

60,000,000 
1,521,666 

ไม่มียอดค้าง บริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) กู้ยืม
เงินจากบริษัท ซันเอก็ซ์เพรส(ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อใช้ในการลงทนุในเงินลงทุน ใน
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิ่ล โลจิสติกส์ จ ากดั 
ระยะเวลาในการกู้ยืมเริม่วันที่  21 สิงหาคม 
2561 ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2562 เป็น
ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบ้ียรอ้ยละ 7.12 
อ้างอิงอัตราดอกเบ้ียจากธนาคารกสกิรไทย 
MRR ณ วนัที่ 31 ธ.ค.2561 มีการจ่ายคืน
เงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว 

เงินปันผลรับ 23,426,659 ไม่มียอดค้าง เป็นเงนิปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงนิปันผลเมือ่
วันที ่23 มีนาคม 2561 และจ่ายเงนิปันผล
ในวันที่  30 มนีาคม 2561 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ควำมสัมพันธ ์ ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
(บำท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.61 

ยอดคงค้ำง
(บำท) 

ณ 31 ธ.ค.61 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเรื่องควำมจ ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผล 

WICE Logistics (Hong Kong) เป็นบริษัทย่อย                                     
(ถือหุ้นโดย WICE 
ร้อยละ 80) ตั้งแต่
วันที ่ 4 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป 
ความสัมพนัธ์เป็น
บริษัทย่อย 

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

768,618 66,857 WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ท าหน้าที่ใน
การติดต่อประสานเพื่อให้บรกิารในเขต
ต่างประเทศที่ตนดแูลซ่ึงจะมกีารคิด
ค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็น
หนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ WICE 
Logistics (Hong Kong). ท าหน้าที่ในการ
ติดต่อประสานเพื่อให้บรกิารในเขตประเทศ
ไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบรกิารระหว่างกนั 
และถอืเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัท  WICE Logistics (Hong 
Kong) มกีารจดัท าสญัญา Agency 
Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

12,582,659 1,417,602 

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 
  

เป็นบริษัทย่อย 
(ถือหุ้นโดย WICE
ร้อยละ 40) ตั้งแต่
วันที ่ 14 
กันยายน 2561 
เป็นต้นไป 
ความสัมพนัธ์เป็น
บริษัทย่อย 

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

- - บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากดั 
เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท ท าหน้าที่ใน
การติดต่อประสานเพื่อให้บรกิาร ซึ่งจะมี
การคิดค่าบริการในอตัราตลาด ทั้งนี้บริษัท 
ยูโรเอเชีย โทเทลิ โลจสิติกส ์จ ากัด มกีาร
จัดท าสญัญา Agency Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

120,487 119,044 

รายได้ค่าบริหาร
จัดการด้านบัญชี
การเงิน/ลกูหนีอ้ื่น 

180,000 180,000 เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ
ระบบการท างานด้านการเงินและบัญชี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยคิดค่าบรกิารดา้นบริหาร
จัดการด้านการเงินและบัญชี ในอัตรา 
60,000 บาทต่อเดอืน โดยใช้วิธีการ 
Allocation Cost ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 – 1 ตุลาคม 2562 

รายได้อื่น 106,400 106,400 เป็นค่าใช้จ่ายเดนิทาง 19,400 บาท และ
เป็นค่าธรรมเนียมการค้ าประกนัตู้  87,000 
บาท 
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ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

 รอบบัญชีของบริษัทฯ เร่ิมวันที ่1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทกุป ี
 

13.1 ผู้สอบบัญชแีละสรปุรำยงำนกำรสอบบัญชี 
 
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แ สดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แ สดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบโดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีนางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แ สดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

 ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

 ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
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13.2 งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2559 2560 2561 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได้หลักจำกกำรใหบ้ริกำร 1,022.48 98.73 1,396.37 99.57 1,832.11 99.03 31.21 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 761.49 73.53 1,054.29 75.18 1,454.71 78.63 37.98 

ก ำไรขั้นต้น 261.00 25.20 342.08 24.39 377.41 20.40 10.33 

  รายได้อื่น 13.15 1.27 5.96 0.43 18.00 0.97 201.94 

  รายได้รวม 1,035.64 100.00 1,402.33 100.00 1,850.12 100.00 31.93 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 274.15 26.47 348.04 24.82 395.41 21.37 13.61 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 41.25 3.98 46.13 3.29 41.96 2.27 -9.06 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 133.48 12.89 170.92 12.19 208.62 11.28 22.05 

  รวมค่ำใช้จำ่ย 174.72 16.87 217.05 15.48 250.57 13.54 15.44 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 99.43 9.60 130.99 9.34 144.84 7.83 10.57 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.75 0.07 0.18 0.01 4.88 0.26 2,550.49 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้นิตบิุคคล 98.68 9.53 130.81 9.33 139.96 7.56 7.00 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 16.52 1.60 23.25 1.66 26.23 1.42 12.81 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัป ี 82.15 7.93 107.55 7.67 113.73 6.15 5.74 

กำรแบง่ปันผลก ำไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 77.18 7.45 89.70 6.40 96.19 5.20 7.24 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

4.97 0.48 17.85 1.27 17.53 0.95 -1.79 
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งบก ำไรขำดทุน (ต่อ) 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2559 2560 2561 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น: 

รำยกำรที่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลัง 

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินทีเ่ป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

-2.66 -0.26 -1.04 -0.07 -4.42 -0.24 323.11 

ผลก ำไรจำกกำรวัดมลูค่ำเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย 

-2.09 -0.20 1.20 0.09 -0.92 -0.05 -176.30 

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได ้
รำยกำรที่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลัง 

0.42 0.04 -0.24 -0.02 0.18 0.01 -176.29 

- สุทธิจำกภำษเีงินได ้ -4.34 -0.42 -0.08 -0.01 -5.15 -0.28 6,019.50 

รำยกำรที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตรป์ระกันภัย 

0.35 0.03 0.00 0.00 -4.65 -0.25 100.00 

หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได ้ -0.07 -0.01 0.00 0.00 0.93 0.05 100.00 

รำยกำรที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

- สุทธิจำกภำษเีงินได ้ 0.28 0.03 0.00 0.00 -3.72 -0.20 100.00 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี -4.06 -0.39 -0.08 -0.01 -8.87 -0.48 10,445.41 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรบัป ี 78.09 7.54 107.47 7.66 104.85 5.67 -2.43 

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 73.12 7.06 89.62 6.39 87.32 4.72 -2.56 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

4.97 0.48 17.85 1.27 17.53 0.95 -1.79 

ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน        

ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท บำท: 
หุ้น 

0.12  0.14  0.15  7.14 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ล้ำน
หุ้น) 

619.71  651.90  651.90  0.00 
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13.3 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

      หน่วย : ลำ้นบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 
2559 2560 2561 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 173.52 16.26 203.67 18.45 208.23 14.67 2.23 

เงินลงทุนชั่วครำว 89.92 8.43 97.73 8.85 101.01 7.11 3.36 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 277.90 26.04 300.00 27.18 442.46 31.16 47.49 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39 0.66 100.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4.12 0.39 6.52 0.59 34.72 2.45 432.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 545.47 51.11 607.93 55.07 795.81 56.05 30.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค้ ำ
ประกัน 

10.81 1.01 2.10 0.19 2.10 0.15 0.00 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์- สุทธ ิ 150.72 14.12 143.33 12.98 223.53 15.74 55.96 

ค่ำควำมนิยม 99.40 9.31 99.40 9.01 139.84 9.85 40.69 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 258.84 24.26 248.66 22.53 256.17 18.04 3.02 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.92 0.18 2.40 0.22 2.35 0.17 -2.29 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 521.69 48.89 495.89 44.93 623.99 43.95 25.83 

รวมสินทรัพย ์ 1,067.16 100.00 1,103.82 100.00 1,419.80 100.00 28.63 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
                    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลี่ยน 

แปลงร้อยละ 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 119.02 11.15 129.58 11.74 326.62 23.00 152.07 

 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 100.00 

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งป ี

7.15 0.67 0.77 0.07 4.00 0.28 421.75 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15.18 1.42 10.93 0.99 15.55 1.10 42.29 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.47 1.17 11.22 1.02 9.58 0.67 -14.61 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 153.81 14.41 152.49 13.81 355.78 25.06 133.31 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.02 100.00 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

0.77 0.07 0.01 0.00 7.21 0.51 52,555.68 

 หนี้สินรอช าระจากการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

0.00 0.00 0.00 0.00 40.56 2.86 100.00 

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.18 100.00 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 

13.67 1.28 16.83 1.52 18.15 1.28 7.84 

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 35.64 3.34 33.43 3.03 36.58 2.58 9.41 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.98 0.09 1.29 0.12 1.59 0.11 23.63 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51.06 4.78 51.56 4.67 106.83 7.52 107.18 

รวมหนี้สิน 204.88 19.20 204.06 18.49 462.61 32.58 126.71 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
 
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน 325.95 30.54 325.95 29.53 325.95 22.96 0.00 

  ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 325.95 30.54 325.95 29.53 325.95 22.96 0.00 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 347.78 32.59 347.78 31.51 347.78 24.49 0.00 

  ก าไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย 14.27 1.34 17.14 1.55 22.25 1.57 29.84 

  ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 82.62 7.74 117.31 10.63 126.44 8.91 7.78 

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 6.60 0.62 6.52 0.59 1.37 0.10 -78.99 

  ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 85.06 7.97 85.08 7.71 133.41 9.40 56.81 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 862.28 80.80 899.77 81.51 957.20 67.42 6.38 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,067.16 100.00 1,103.82 100.00 1,419.80 100.00 28.63 
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13.4 งบกระแสเงินสด                                                                      
                                                                                                                                                 
                    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงินสด  
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2559 2560 2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 98.68 130.81 139.96 

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 24.16 27.95 31.72 

  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -0.20 -0.72 0.07 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -0.04 0.00 0.00 

  (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -0.04 0.31 -1.31 

  ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว -4.50 -0.13 -2.57 

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.38 3.16 -2.96 

  ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริง -0.80 0.43 -0.09 

  ดอกเบี้ยรับ -1.21 -0.61 -1.83 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.75 0.18 2.98 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 120.18 161.38 165.96 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น -63.43 -21.63 -57.90 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.26 -2.40 -20.55 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.91 -0.48 0.05 

สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -62.25 -24.51 -78.40 

หนี้สินด ำเนนิงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.95 10.42 104.94 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.32 -1.25 -1.64 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -0.47 0.00 -1.37 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.36 0.30 0.30 

หนี้สินจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 33.16 9.48 102.24 

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 91.08 146.34 189.80 

  จ่ายภาษีเงินได้ -20.23 -29.95 -22.24 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 70.85 116.40 167.56 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงินสด  
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2559 2560 2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

  เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 39.47 31.03 0.24 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง - - - 

  เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.91 8.71 -9.39 

  ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -9.47 -9.13 -82.36 

  ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -7.80 -1.94 -2.27 

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.72 0.37 1.31 

  ดอกเบี้ยรับ 1.30 0.57 1.81 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 220.30 10.49 429.52 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว -47.21 -48.00 -431.38 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย -132.46 0.00 -3.28 

เงินสดสุทธ ิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน 67.77 -7.89 -95.80 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 0.25 

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 42.00 

  เงินสดจ่ายเพื่อช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -14.57 -7.14 -6.79 

  ซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - -1.94 

  ดอกเบี้ยจา่ย -0.75 -0.18 -0.39 

  เงินปันผลจ่าย -42.00 -69.98 -97.89 

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน -57.31 -77.31 -64.77 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง  -2.22 -1.04 -2.44 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ 79.08 30.16 4.55 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันต้นงวด 94.44 173.52 203.67 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 173.52 203.67 208.23 
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13.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2559 2560 2561 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.55 3.99 2.24 

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.52 3.94 2.11 

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.13 1.34 0.59 

  อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 5.75 4.65 4.94 

  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 64 67 68 

  อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้ (เท่า) 9.01 8.14 6.38 

  ระยะเวลาช าระหนี ้ (วัน) 41 43 57 

  วงจรเงินสด (วัน) 23 24 11 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

  อัตราก าไรขั้นต้น (%) 25.53% 24.50% 20.60% 

  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 9.60% 9.34% 7.83% 

  อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 71.26% 88.86% 147.34% 

  อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 7.93% 7.67% 6.15% 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.95% 9.97% 10.36% 

อัตรำส่วนแสดงประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 7.23% 8.13% 7.62% 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 51.21% 62.58% 52.58% 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.97 1.27 1.47 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน 

  อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.24 0.23 0.48 

  อัตราการจา่ยเงินปันผล (%) 54.55% 78.02% 77.22% 

  
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Dilute)  (บาท) 0.12 0.14 0.15 
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  
 
14.1 เหตุกำรณ์ส ำคัญในระหว่ำงปี  
 
ช่วงเวลำ     เหตุกำรณ์ส ำคัญ 
 
ไตรมาสที่ 1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

➢ บริษัทฯ ได้ด าเนินการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท Universal Worldwide Transportation Limited จ านวน 80,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 

เงินปันผลรับ 
➢ จากบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัดในอัตราหุ้นละ 433.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23.43 ล้านบาท 
➢ จากบริษัท Sun Express Logistics Pte Ltd. ในอัตราหุ้นละ 5.47 ดอลล่าร์สิงคโปร์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1.88 

ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 44.39 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้รับเงินปันผลบางส่วนเป็นจ านวนเงิน 14.79 ล้าน
บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 เงินปันผลจ่ำย 
➢ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าป ี2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอคัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 

78.23 ล้านบาท 
 

ไตรมาสที่ 3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
➢ บริษัทฯ ได้ด าเนินการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด จ านวน 2,800,000 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 
เงินปันผลรับ 
➢ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จ านวน 0.63 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น

จ านวนเงิน 14.79 ล้านบาท 

ไตรมาสที่ 4           เงินปันผลรับ 

➢ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จ านวน 0.62 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น

จ านวนเงิน 14.81 ล้านบาท 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในปี 2561 สำมำรถสรปุไดด้ังนี ้
 

รายได้จากการให้บริการของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,832.11 ล้านบาท และ 1,396.37 ล้านบาท 

ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 435.74 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 31.21 สาเหตุเกิดจากรายได้จากการบริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางแผนไว้ และ 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 บริษัทได้ด าเนินการซ้ือหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของจ านวนหุ้นสามัญ

ทั้งหมด และในวันที่14 กันยายน 2561 บริษัทได้ด าเนินการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้น

สามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ท าให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภท รายได้ดังนี้ 

 

จำกงบกำรเงินรวม กำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

จากงบการเงินรวม การด าเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้   

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยได้จำกบริกำร  ส ำหรับสำมเดือน สิ้นสุด  

31 ธันวำคม 2561 

ส ำหรับสำมเดือน สิ้นสุด  

31 ธันวำคม 2560 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

ร้อยละ 

จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล 610.64 635.03 -24.39 -3.84 

จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 854.74 465.59 389.15 83.58 

จัดกำรโลจิสติกส ์ 366.73 295.75 70.98 24.00 

รวม รำยได้จำกกำรบริกำร 1,832.11 1,396.37 435.74 31.21 
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1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 610.64 ล้านบาท และ 

635.03 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับลดลง 24.39 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 3.84 ตามล าดับ สาเหตุเกิดจากมีลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนการใช้บริการจากขนส่ง

สินค้าทางทะเลเป็นขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางได้เร็วขึ้น จึงท าให้รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลลดลง  
 

2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560    เท่ากับ 854.74 ล้านบาท และ 

465.59 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 389.15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.58 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท 

WICE Logistics (Hong Kong) Limited ส าหรับงวดปีนี้ และบริษัทได้งานโครงการ จากลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงได้แก่ลูกค้าในกลุ่ม อุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 366.73 ล้านบาท และ 295.75 

ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 70.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท WICE 

Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ส าหรับงวดปีนี้ และเกิดจากรายได้ที่ให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่

เพิ่มขึ้น อาทิ ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ซ่ึงลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้บริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่ง

ทางบก ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนการใช้บริการจากใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลเปลี่ยนมาเป็นบริการขนส่งสินค้าทางบกจึงมีผลท าให้  รายได้

จากการบริการจัดการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มท าการรับรู้รายได้จากบริษัท  WICE Logistics (Hong Kong) Limited  สัดส่วนรายได้
เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มเข้ามาอยา่งมีนัยส าคัญ สรปุการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้อื่นของบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 18.00 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 5.96 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 12.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 202.01 ในปีนี้มีการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวมากกว่าปีก่อน ซ่ึงมีการขายเงินลงทุนน้อยกว่าปีนี้ 

Sea Freight, 
610.64, 33%

Air Freight, 
854.74, 47%

Logistics, 
366.73, 20%

2018
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 ต้นทุนจำกให้บริกำร  หน่วย : ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนการให้บริการทั้งหมดของบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,454.71 ล้านบาท และ 

1,054.28 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 400.42 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท WICE 

Logistics (Hong Kong) Limited  และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จึงท าให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้น

ตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

 ต้นทุนการให้บริการ สามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ : 

1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 

477.06 ล้านบาท และ 463.72 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 13.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88  
 

2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 

681.21 ล้านบาท และ 330.47 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 350.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.13  
 

3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 296.44 ล้านบาท 

และ 260.09 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 36.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98 
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ก าไรขั้นต้นของบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 377.40 ล้านบาท และ 342.09 ล้านบาท 

ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 35.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.32 สาเหตุจากการรับรู้รายได้และต้นทุนบริการตามสัดส่วนของบริษัท  WICE Logistics (Hong Kong) 

Limited ในปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เร่ิมตั้งแต่ 4 มกราคม 2561 จึงมีผลท าให้สัดส่วนรายได้ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสาเหตุจากผลประกอบการของบริษัทมียอดขาย

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น โดยสามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรมรายได้ ดังต่อไปนี ้
 

 ก าไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 133.58 ล้าน

บาท และ 171.31 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 37.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.02   โดย อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 21.88% และ 26.98% ตามล าดับ อัตราก าไรขั้นต้นลดลง 5.10% ลดลง เนื่องจากภาวะค่าระวางเรือที่ปรับราคาสูงขึ้นท าให้

อัตราการท าก าไรลดลง ซ่ึงในปีถัดไปภาวะดังกล่าวน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
 

 ก าไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 173.53 ล้าน

บาท และ 135.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.43 โดยมีอัตราก าไรขั้นต้น ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 เท่ากับ 20.30% และ 29.02 % อัตราก าไรขั้นต้นลดลง 8.72 % ลดลง เนื่องจากการรับรู้ก าไรจากบริษัท  WICE Logistics (Hong Kong) 

Limited โดยรายได้ส่วนมากจะเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศซ่ึงในประเทศฮ่องกงการแข่งขันค่อนข้างสูงอัตราการท าก าไร Gross Profit 

Margin อยู่ที่ประมาณ 12-15% จึงท าให้อัตราก าไรขั้นต้นของบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในปีนี้ลดลง 

 
 ก าไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 70.29 ล้านบาท และ 
35.66 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 34.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.11 โดยอัตราก าไรขั้นต้นส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เท่ากับ 19.17 % และ 12.06% ตามล าดับ อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.11 % สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนของส่วนงาน
ปฏิบัติการในการบริหารต้นทุนส่วนเกิน ที่จัดการโดยใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการท าให้ไม่ต้องจ่ายต้นทุนส่วนเพิ่มมีผลท าให้ต้นทุนลดลง 
 

อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้น  2561 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) % 

1. จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล (Sea Freight) 21.88% 26.98% -5.10% 

2. จัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ (Air Freight) 20.30% 29.02% -8.72% 

3. บริกำรโลจิสติกส์ (Logistics) 19.17% 12.06% 7.11% 

รวม อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้น  20.60% 24.50% -3.90% 
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     หน่วย : ล้ำนบำท  
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ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 41.96 ล้านบาท และ 46.13 ล้านบาท 

ตามล าดับ ลดลง 4.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.06 เกิดจากการที่บริษัทมีก าไรขั้นต้นลดลงท าให้การจ่ายค่าคอมมิชั่นลดลงแปรผันตามก าไรที่ลดลง  
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 208.62 ล้านบาทและ 170.92 ล้าน

บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 37.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.05 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) 

Limited ส าหรับงวดปีนี้ ซ่ึงเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ประกอบกับบริษัทมีการวัดมูลค่า ยุติธรรม PPA ( Perchase Price 

Allocation ) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ าหน่าย จ านวน 1.87 ล้านบาท ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานเพิ่มขึ้นในปีนี้ 
 

ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.88 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท 

ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 4.69 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2,550.49 เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งส ารองจากเงินลงทุนค้างจ่ายซ่ึงเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA ( 

Perchase Price Allocation ) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงินในการซ้ือหัวลากเพื่อ

การลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด 
 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560จ านวน 26.23 ล้านบาทและ 23.25 ล้านบาท 

ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 จากผลก าไรที่เพิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 

 
 ก าไรสุทธิส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561และวันที ่31 ธันวาคม 2560 จ านวน 96.19 ล้านบาทและ 89.70 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 
6.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24 โดยก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการรับรู้ก าไรจาก WICE Logistics (Hong Kong) Limited ที่รับรู้เพิ่มเข้ามาในปีนี้ 
ประกอบกับการลงทุนในบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. มีก าไรรับรู้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.67% 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินในปี 2561 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำรเงินรวม 31 

ธ.ค.2561 

งบกำรเงินรวม 31 

ธ.ค.2560 

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

  สินทรัพย์ 
  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 208.23 203.67 4.55 2.23 

  เงินลงทุนชั่วคราว 101.01 97.73 3.28 3.36 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 442.46 300.00 142.46 47.49 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 9.39 0.00 9.39 100.00 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34.72 6.52 28.20 432.18 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 795.81 607.93 187.88 30.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 2.10 2.10 0.00 0.00 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 223.53 143.33 80.20 55.96 

  ค่าความนิยม 139.84 99.40 40.44 40.69 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 256.17 248.66 7.51 3.02 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.35 2.40 -0.05 -2.29 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 623.99 495.89 128.10 25.83 

รวมสินทรัพย ์ 1,419.80 1,103.82 315.98 28.63 
 

 
 
 
 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 

 บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,419.80 ล้านบาท และ 1,103.82 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับ

เพิ่มขึ้น 315.98 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.63 ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี้  

1.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 442.46 ล้านบาท และ 300.00 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับเพิ่มขึ้น 

142.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.49 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถช าระหนี้

ปกต ิ

1.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 223.53 ล้านบาท และ 143.33 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับ

เพิ่มขึ้น 80.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 55.96 เกิดจากบริษัทมีการซ้ือยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วงเพื่อใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกที่มีการขยาย

งานเพิ่มขึ้นประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซ้ือหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีบริการหลักด้านการ

ขนส่งทางบกข้ามพรมแดนจึงต้องมีการซ้ือทรัพย์สินประเภทหัวลากห่างพวงเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจจึงท าให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในปีนี้ 

1.3 ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 139.84 ล้านบาท และ 99.40 ล้านบาท ตามล าดับ ปรับ

เพิ่มขึ้น 40.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.69 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA ( Perchase Price Allocation ) ของบริษัท WICE 

Logistics (Hong Kong) ซ่ึงมีค่าความนิยมเกิดขึ้น 

 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด          

   

เงินลงทุนช่ัวคราว  
          

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี
อื่น             

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน
          

สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่น           

เงินฝากธนาคารท่ีติด
ภาระค้ าประกัน        

  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
  สุทธิ             

ค่าความนิยม          
   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
สุทธิ             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
        

สินทรัพย์
หน่วย : ล้ำนบำท
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 

31 ธ.ค.61 

งบกำรเงินรวม 

31 ธ.ค.60 
เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สิน         

หนี้สินหมุนเวียน         

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 326.62 129.58 197.05 152.07 

  เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.02 0.00 0.02 100.00 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 4.00 0.77 3.24 421.75 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15.55 10.93 4.62 42.29 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9.58 11.22 -1.64 -14.61 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 355.78 152.49 203.29 133.31 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

  เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งป ี

0.23 0.00 0.23 100.00 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี 

7.21 0.01 7.20 52,555.68 

  หนี้สินรอช าระจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 40.56 0.00 40.56 100.00 

  ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2.51 0.00 2.51 100.00 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18.15 16.83 1.32 7.84 

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 36.58 33.43 3.15 9.41 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1.59 1.29 0.30 23.63 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 106.83 51.56 55.27 107.18 

รวมหนี้สิน 462.61 204.06 258.55 126.71 
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 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 462.61 ล้านบาท และ 204.06 ล้านบาท ตามล าดับ   
ปรับเพิ่มขึ้น 258.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 126.71 เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงท าให้เจ้าหนี้การค้า
เพิ่มขึ้นในงบการเงิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561และวันที ่31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 957.19 ล้านบาท และ 899.77 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 57.43 
ล้านบาทหรือ ร้อยละ 6.38 เกิดจากผลก าไรจากการด าเนินงาน 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  เท่ากับ 0.48 เท่า และ 0.23 เท่า หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในงบการเงิน ซ่ึงปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่

ค่อนข้างต่ าเนื่องจากบริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการด าเนินธุรกจิส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุน้ ท าให้มีความเส่ียงด้านการเงินต่ า โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและ

มีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ 
 
สภาพคล่อง 

สภาพคล่องกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงานส าหรับปี 2561 เป็นบวก 167.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลักจากก าไรกอ่นภาษีเงินได้ จ านวน 139.96 ล้าน

บาท และมีเจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104.94 ล้านบาท และมีการให้เครดิตลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 57.90 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2561 เป็นลบ 95.80 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทรัพย์สินถาวร โดยสว่นใหญ่ได้แก่

การซ้ือยานพาหนะประเภทหวัลากหางพ่วง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 82.36 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปี พ.ศ.2561 เป็นลบ 64.77 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 97.89 ล้านบาท และมีการจ่าย

เพื่อช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 6.79 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 42.00 ล้านบาท  
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้
ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ ดร.อารยา 

คงสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
   
 ชื่อ         ต าแหน่ง                           ลายมอืชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
 
2.  นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการบริหาร    - นายชูเดช คงสนุทร -    
 
3.  นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร    - นางสาวฐิติมา ตันตกิุลสนุทร - 
 
4.  นางสาวบุศรินทร ์ ต่วนชะเอม ผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยบัญชแีละการเงิน    - นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม - 
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
 ชื่อ         ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
 
  
 



 

 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 2 

 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและเลขำนกุำรบริษัท  

ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำย เอกพล พงศ์สถำพร 
 

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

- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
40/2017 

- หลักสูตร Anti Corruption for 
Executive Program (ACEP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่นที่ 12/2014 

- หลักสูตร Director Certification 
Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุน่ที ่141/2011 

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

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

 
2555 – ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2555 – ปัจจุบัน 

 

2552 – 2555 

 

2549 – 2555 

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการผู้จดัการ  

Sun Express Logistics Pte. 
Ltd 

บมจ. ไวส ์โลจิสตกิส ์

 

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั 

 

 

บจก. ทิปโก ้ไบโอเท็ค 

 

บจก. ทิปโก ้รีเทค 

 

บจก. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 

 

บมจ. ไทยฟิล์ม อินดสัตรี ่

 

บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดสัตรี ่

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

ผู้ผลิตบรรจกุระป๋องน  าสับปะรดเข้มข้น
และผลไม้รวม 

 

วิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช 

 

ค้าปลีก เครื่องดืม่และอาหาร 

 

ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน  าผลไม้ น  าแรธ่รรมชาติ 

 

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกค้าปลีกค้าและค้าส่ง 
BOPP FILM CPP FILM 
 

ผู้ส่งออกและผู้ผลิตทองแดง 
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ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
 
 

52 - 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 de Paris I, Pantheon-
Sorbonne, France 

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

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 442004 

- ผ่านการอบรม  Audit Committee 
Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2006 

- หลักสูตร Director Certification Program 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่นที่ 103/ 2007 

 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

2557 – 2561 

 

2544 – ปัจจุบัน 

 

2553 

 

 

 

2549 – ปัจจุบัน 

 
2548 – 2554 

 

2539 – ปัจจุบัน 

 

2538 – ปัจจุบัน 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ 

 

ที่ปรึกษา 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ 

 

กรรมการ 

 

ที่ปรึกษา 

 

 

บมจ. ไวส ์โลจิสตกิส ์

 
 

บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป 

 

บมจ. ซีออยล์ จ ากัด 

 

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

บจก. เจรญิสิน พรอ็พเพอร์ตี  

 
บมจ. อเีทอรน์ิตี  แกรนด ์       
โลจิสติคส ์
 

บจก. ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร ์

 

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

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

 

ผู้ผลิตหนงัววัฟอกส าเรจ็รปูรายใหญ่ 

 

ขายน  ามันและปิโตรเคม ี

 

วางแผนกลยุทธ์พัฒนาการขนส่งของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN) 

 

 

ห้องพักให้เช่า/บริการ น  า ไฟ ขายอาคาร
พาณิชย์ 
 

บริการขนส่งและขนถ่ายสนิค้า บรกิารน า
ของออกจากท่าเรอืและให้เช่ารถขนส่ง 
 

รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพมิพ ์

 

โครงการพัฒนาการขนส่ง UN-ESCAP 
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ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2536 – ปัจจุบัน 

 

 

อาจารย์ 

 

 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ 
และการขนส่ง 

สถาบันการศึกษา 

 

 

 

นำย วิชัย แซ่เซียว 
 

52 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญช ี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
111/2014 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) 
(Graduate Diploma, Taxation) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุน่ที่ 2 

- Training in Accounting Course of 
Continuing Professional 
Development Program 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2558 – ปัจจุบัน 

 

2558 – 2560 

 

 

2556 – ปัจจุบัน 

 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 

 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิและ
บัญชี 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิและ
บัญชี 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิและ
บัญชี 

 

ผู้อ านวยการสายการเงนิ 
(CFO) /กรรมการ  
 

 

บมจ. ไวส ์โลจิสตกิส ์

 

 

 

 

บจ. ไทรทัน - อิส  

 

บจก.เพอร์ซุท อาร์ม (ไทย
แลนด์) 

 
 

บจก. ไทรทนั ฟิล์ม 

 
 

บจก. ไทรทนั – เอก็ซ์ 

 

 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

 

 

 

ผลิตภาพยนตรแ์ละวดิีทศัน ์

 

ให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซ่ิงเครือ่งจกัร
อุปกรณ ์

 
รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

บริการให้เช่าที่ดนิและอาคาร 
 

ผลิตภาพยนตร ์

 

 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  
เอกสารแนบ 1 - หน้า 5 

 

ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำย เจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ 
  
 

69 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต  สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

- ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร รุน่ที ่11 ของ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
111/2014 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง สาขา
โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

 
 
2545 – 2555 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

รองประธานฝา่ยโลจิสตกิส ์

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

 

 
บจก. ยูแทคไทย 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

 

 
บริการผลิตชิ นสว่น อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส ์

ดร. อำรยำ คงสุนทร 54 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต  สาขา
การจัดการทั่วไป  วิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี:  บัญชีบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) 

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

ภรรยา 
นายชูเดช คงสนุทร 

 

22.20% 2561 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน  

 

2557 – ปัจจุบัน 
 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ  

 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

บจก. ยูโรเอเชีย โทเทิล            
โลจิสตกิส์  
 

WICE Logistics (Hong Kong) 
Ltd. 
 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte Ltd. 
 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 

 

 

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบ
รถบรรทกุ (CBS)  
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 6 

 

ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 181/2013 

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

 
 
 
 
 
 

2549 – ปัจจุบัน 
 

 

2536 - 2557 

 

 

2549 – 2556 
 

 

2551 – 2556 
 

กรรมการ 
 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 
 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

 

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด ์   
โลจิสติคส์  

 

บจก. ไวส์ โลจิสตกิส ์

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 
 

นายหน้าตัวแทนรับจัดการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ 

 

นายหน้าตัวแทนรับจัดการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ 
 

 

 

นำยชูเดช คงสุนทร 
 

55 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต  
สาขาพาณิชนาวี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวทิยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุน่ที ่24/2017 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 

สามี 
ดร. อารยา คงสุนทร 

 

15.30 % 
  

2561 – ปัจจุบัน 

 
2561 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน  

 

2557 – ปัจจุบัน 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ 

 
  

บจก. ยูโรเอเชีย โทเทิล          
โลจิสตกิส์  
 

WICE Logistics (Hong Kong) 
Ltd. 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte Ltd. 

 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 

 

 

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบ
รถบรรทกุ (CBS) 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 7 

 

ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2549 – ปัจจุบัน 

 

 
 

2549 - 2557 
 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 
 

กรรมการ 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 

 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 

 

นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร 
 
 

53 - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขา
ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกจิ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

- ผ่านการอบรม Ethical Leadership 
Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 

- ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1 

น้องสาว 
ดร. อารยา คงสุนทร 

10.25 % 2559 – ปัจจุบัน  
 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 

 

 
2537 - 2557 
 
 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร  /  
กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
สนับสนุนองคก์ร / 
กรรมการ 

กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส 
(ประเทศไทย)  
 
บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส์  
 
 
 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 
ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 
 
 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 

นำงสำวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

 

44 - ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาการเงิน 
(MBA) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญช ี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์

-  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ไม่มี 0.03 % 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
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ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2558 – 2560  ผู้จัดการทัว่ไป บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 

นำงสำวสมใจ ปุรำชะโก 
 

44 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- ประกาศนียบัตร ผู้ช านาญการศุลกากร 
ล าดับที่ 1856 

 

ไม่มี 0.02 2558 – 2561 
 

2540 – 2557 

 

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
 

รองผู้จดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 

นำยนฤชิต เรอืงชัยปรำกำร  46 - MBA Logistics Management 
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก  

- BBA Accounting  

ไม่มี  0.03 2561 - ปัจจุบัน  

 

2553 - 2560 

ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ Air Freight  
 

รองผู้จดัการทัว่ไป  

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 

นำงสำวสำวดี อัศวะมำนะ  48 - ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและ
เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ไม่มี  0.03 2561 - ปัจจุบัน  

 

2558 – 2560 

 
 

2553 – 2556 

2547 – 2552 

 

ผู้จัดการทัว่ไป 

 

ผู้จัดการทัว่ไป 

 
 

ผู้อ านวยการบริหาร  

ผู้จัดการทัว่ไป  

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 
 

 

บจก. มารีนไทม์ อะไลแอนซ์  

บจก. มารีนไทม์ อะไลแอนซ์ 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 
 

ให้บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
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ชื่อ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยโชคชัย พุฒิสำร 46 - ปริญญาตรี คณะวิศกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบัน 
 
2545-2548 

ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายคลังสินค้า 
 
ผู้จัดการ คลังสนิค้า 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 
บจก.เอคโค ออโต้พารท์ (ไทย
แลนด์) 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

นำงสำวปรมำภรณ์ จ ำนงสุข 30 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยารัตนบัณฑิต 

- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 
42/2018 จากจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 
26/2018 จากจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น
ที่ 84/2017 จากจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Company Reporting Program (CRP) รุ่น
ที่ 19/2017 จากจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- Thai Intelligent Investors Program 
(TIIP-17) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนไทย 

- ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท Advances for Corporate 
Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2016
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

- ผ่านการอบรม หลักสูตรพื นฐานเลขานุการ
บริษัท (Fundamentals for Corporate 
Secretaries (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2016 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 
2557-2558 
 
 
2556-2557 

เลขานกุารบริษัท 
 
เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารกรรมการผู้จัดการ / 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ประสานงานกฎหมาย 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 
บมจ. ท ีเอส ฟลาวมิลล์  
บจ.ปริญญา อาร์ เอ็ม แอล 
 
 
บมจ.จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน  าภาคตะวนัออก  

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผลิตและจดัจ าหน่ายแป้งสาล ี
ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
ให้บริการธรุกจิสาธารณูประโภคด้านน  า 
โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน  าดิบผ่าน
ท่อส่งน  า ขนาดใหญ่ให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค 
เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวนัออก ให้เป็นเขต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
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หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา  89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัทมีดังนี ้
1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดนอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท  (หรือ
คณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้ 
− ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
− ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
−  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
− ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อ

หน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
− จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
− หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

                                                                                                                                                  

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุม 
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บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์ A, Z B, X, Z B,Y, Z B,Y, Z B, C, D B, C, D B, C, D B,D D D D D  

WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. A    B B       

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย)     B B, D B      

บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์      B B       

WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.             

บมจ. ทิปโก้ฟูดส ์ B, C, D            

บจก. ทิปโก ้ไบโอเท็ค B, D            

บจก. ทิปโก ้รีเทล B, D            

บจก. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี  B, D            

บจก. ทิปโก ้ไพน์แอปเป้ิล B, D            

บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป  X, Z           

บมจ. ซีออยล์   X, Z           

บจก. ลิฟวิง่ เฮดควอเตอร ์  B           

บจก. โกลบอล อนิไซท์   Z           

บจก. ไทรทนั   B, D          

บจก. ไทรทนั ฟิล์ม   D          

บจก. ไทรทนั-เอก็ซ์   D          

บจก. ไทรทนั-อิส   D          

หมำยเหต ุ: A = ประธานกรรมการบรษิัท,   B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร,   E = ที่ปรึกษา  

                  X = ประธานกรรมการตรวจสอบ,   Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
 
 

ชื่อ-สกุล 

บริษัท บริษัทย่อย  
และบริษัทอ่ืนๆ 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 



 

 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   
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เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 
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บจก. ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - - - - B,C B, C, D B, C - - - - -  

WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. A - - - B B - - - - - - 

WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. - - - - B B - - - - - - 

บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์  - - - - B B - - - - - - 

หมำยเหต ุ: A = ประธานกรรมการบรษิัท,   B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร,   E = ที่ปรึกษา  

                  X = ประธานกรรมการตรวจสอบ,   Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
 

ชื่อ-สกลุ 

บริษัทย่อย 



 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 



  
 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาววรลักษณ์  
ลิ้มสุขประเสิรฐ   

ผู้ตรวจสอบภายใน  -  
จากหนว่ยงานภายนอก                 
(สิงหาคม 2557)          
 

45 • ปริญญาโทบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรีบัญชี เกยีรตินิยมอันดับ
สอง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ประเทศไทย 

หลักสูตรอบรม 
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบ

เจาะลึก ดา้น Monitoring และ 
EQCR ส าหรับส านักงานสอบบัญชี
ตลาดทุน 

• การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพฉบับ  
ที่ 1(TSQC1) 

• แนวปฏบิัติตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพฉบับ  
ที่ 1(TSQC1) ส าหรับส านักงานสอบ
บัญชี 

• COSO - 2013 กรอบแนวทางระบบ
การควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 

• วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน 

• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

• การตรวจสอบภายในแบบ 

ไม่มี ไม่มี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546 – 2547 
พ.ศ. 2538 – 2545 

กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ีอาวุโส 

บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จ ากัด 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
บริษัท เอสจีว ีณ ถลาง จ ากัด 



  
 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

บูรณาการส าหรับระบบจัดซ้ือที่ใช้
คอมพิวเตอร์ 

• การตรวจสอบภายในแบบ 
บูรณาการส าหรับระบบขายและลูกหนี้ 

• IT Audit for Non IT Audit 
• งบการเงินรวม 
• กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 
• กรอบการบริหารความเสี่ยง 

(Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and 
Performance  

• การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแบบใหม่ 

• TFRS 15 มาตรฐานรายงานทาง
การเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ 

• รอบรู้เรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ 
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เอกสารแนบ 4 

รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
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รำยละเอียดอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี - 
  
 


