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หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมลู 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”) 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี      
(แบบ 56-2) จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และการกำกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งการที่ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอตามความ
เป็นจริง  

  
  



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

                                                                                                                                                  

สารบญั 
 

 หน้า  
หลักการจัดทำเเละเปิดเผยข้อมูลในเเบบเเสดงรายการข้อมูลประจำปี (“เเบบ 56-1”)   
 
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
 
 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 1
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4
 3. ปัจจัยความเส่ียง 28 
 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 31
 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 35 
 6. ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลสำคัญอื่น 36 
  
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดแูลกิจการ 
 
 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 38 
 8. โครงสร้างการจัดการ 40 
 9. การกำกับดูแลกจิการ 57  
 10. รายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 76 
 11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 81 
 12. รายการระหว่างกัน 82 
 
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
 
 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 87 
 14. การวิเคราะห์และคำอธบิายของฝ่ายจัดการ 96                                                                                                   
 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษทัย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ  



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

1 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ 
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ( International 
Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การ
ให้บริการขนส่งในประเทศ การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border) และคลังสินค้า เป็นหลัก พร้อมทั้งมียังบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้น
นำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

เป้าหมายของบริษัท  

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหนา้ ดังนี้ 

1. เป็นบริษัทฯ ชั้นนำผู้ให้บริการโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศแบบครบวงคร มีเครือขา่ยและขยายสาขาให้ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
และมีแผนในการขยายธุรกจิไปยังธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรกัษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่
เพิ่มขึ้น ในอนาคตได้ 

2. บริษัทฯ เน้นการให้บริการด้าน Logistics Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าทีห่ลากหลาย และรักษาฐานลูกค้าปจัจุบนั รองรับการ
ขยายฐานลูกค้าใหม ่รองรับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลไทย และเพื่อใหบ้ริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

3. บริษัทฯ มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ใหอ้ยู่ในระดับที่แข่งขัน
ได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย  

• บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 54 ล้านบาท ภายหลังได้ลดทนจดทะเบียนเป็น 13.5 ล้าน และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2562 ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และบริการจัดการซัพพลายเชน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 
99.99 ของทุนชำระแล้ว  
 

• บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ชื่อเดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 
มกราคม 2545 เป็นบริษัทฯ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าอยู่ใน สนามบินชางงี เขตการค้าเสรี 
(Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ทำ
ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด 
 

• บริษั ท  WICE Logistics (Hong Kong) Ltd หรือ “WICE HK” (ชื่ อ เดิม Universal Worldwide Transportation Limited 
(“UWT”) ) ก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลภายใต้การควบคุมของ Master Air Waybills และ 
Ocean Bill of Ladings ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออกรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง และมีสาขาย่อย Guangzhou , 
Shanghai และ Shenzhen และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics 
(Hong Kong) Ltd. จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด  
 

• บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) หรือ “ETL” (บริษัทร่วมทุน) โดยเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกติกส์ขนส่งข้าม
พรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik 
Chieh (Malaysian) และ นางสาวกฤชวรรณ ซ้ือเจริญชัย โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอำนาจควบคุมดูแลทางการ
เงิน และปัจจุบันมีบริษัทย่อยใน 3 ประเทศ ดังนี้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน 
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พัฒนาการที่สำคัญของ WICE  

2536  ก่อตั้งบริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  

ร่วมทุนกับไวส์กรุ๊ปจากฮ่องกงและสิงคโปร์  

2545  ขยายการบริการด้านพธิีการศุลกากร  

เข้าร่วมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 

2546  ไวส์มีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%  

เช่ียวชาญการบริการขนส่งสินค้าระหวา่งไทย – USA  

2549  ย้ายสำนักงานสู่ WICE Place  

   ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  

2552  ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  

2555  ขยายการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศ 

   ได้รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ  

2557  เพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท  

   แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชือ่ “บริษัท ไวส ์โลจิสติกส ์จำกัด (มหาชน)” “WICE” 

2558  เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท  

   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)  

2559  เพิ่มทุนเป็น 325 ล้านบาท  

ผ่านการรับรอง “มาตรฐานคุณภาพบรกิารขนส่งด้วยรถบรรทุก” หรือ “Q Mark” โดยกรมการขนสง่ทางบก 

กระทรวงคมนาคม 

เข้าซ้ือกิจการ SUN Express (Singapore) Pte. Ltd. 70% ภายหลังเปลี่ยนชือ่เป็น “WICE Logistics (Singapore) 

Pte. Ltd” 

2560  ผ่านการรับรองโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ (Authorized Economic Operator :AEO  

2561 เข้าซ้ือกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80%  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น WICE 

Logistics (Hong Kong)  Ltd. 

เข้าซ้ือกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE 

Logistics (Hong Kong)”  
ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) ในชื่อ “บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด” สัดส่วนการลงทุน 
40% 

2562 ขยายงานบริการขนส่งข้ามพรมแดน  
เพิ่มสำนักงานสาขาในจีน 1 แห่ง ที่ เซินเจิ้น 
5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  (CGR) 
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุม่  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลกั ดังนี้  
 

หมายเหตุ :  
 * รายได้อื่นๆ เช่นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น 

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ลักษณะการให้บริการ 

บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics 

Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการ

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ ทางรถหัวลาก - หางพ่วง และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Service) เพื่อ

รองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่

หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ 

การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง 

แผนภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์  (International Logistics Flow) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทของรายได้ 
สำหรับปี 2560 สำหรับปี 2561 สำหรับปี 2562 

รายได ้

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได ้

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได ้

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้จากการใหบ้ริการ 

1. การรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง

ทะเล (SEA FREIGHT) 
635.03 45.28 607.85 32.85 625.88 28.06 

2. การรับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศ  

(AIR FREIGHT)  
465.59 33.20 830.64 44.90 788.99 35.37 

3. งานโลจิสติกส ์(LOGISTICS SERVICE) 295.75 21.09 344.00 18.59 345.07 15.47 

4.การให้บริการดา้นการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

(CROSS BORDER SERVICE) 
- - 49.62 2.68 460.94 20.66 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1396.37 99.57 1832.11 99.03 2220.88 99.55 

รายได้อื่น** 5.96 0.43 18.00 0.97 10.00 0.45 

รวมรายได ้ 1402.33 100.00 1850.11 100.00 2230.88 100.00 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งนำเข้าและส่งออก ด้วยการขนส่งทาง

ทะเลและการขนส่งทางอากาศครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา

และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่ง 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 ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด การให้บริการรับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 

1. การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล(Sea Freight): 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหา

ระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเช่ือถือได้ ซ่ึงบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและ

จองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น  CGLN ภายใต้ 

WCA Family Network   ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ 

โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย -สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเร่ิม 

สำหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปินส์ 

การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับการ

ขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าสำเร็จรูป)ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างเหล็กและวัสดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็น

ต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซ่ึงช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 

ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่มีปริมาณน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้า

ที่มีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบ

เปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง  
 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560 – 2562 

         หน่วย : TEU* 

ประเภทการใหบ้ริการ 
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี  

2560 2561 2562 

สินค้าขาออก (Export) 18,870 
18,590 25,520 

สินค้าขาเข้า (Import) 8,527 
8,777 9,962 

รวม 27,397 
27,367 35,482 

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 
 

การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

• การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะ

เป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก 

โดยหลังจากบรรจุสินค้าจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีการเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การติดต่อ

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-ocean-freight.html
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สายการเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะกับสินค้า ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบ

สินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับ

ตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ผู้นำเข้า-ส่งออก 

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

สินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซ่ึงต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่ง

ไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากลูกค้าแล้วนำมา

บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการคำนวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทำเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลง

ตูท้ี่ท่าเรือ โดยจะมีสถานีสำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station  

   

 

 

2. การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight): 

บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดย

การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการ

ขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดีแต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมี

ปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซ่ึงบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและ

ข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทาง

อากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซ่ึงตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้า

ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความชำนาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ แบบป ระตูถึงประตู (Door-to-

Door)ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทย 

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่ น การให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ 

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

ลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง 

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2560– ป ี2562 

          หน่วย : ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. งานโลจิสติกส์ (Logistics Service) โดยประกอบด้วย 
 

3.1 การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport):  

บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ  

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker) 

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธกีารศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการ

นำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกั บการ

นำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ชำนาญการศุลกากรจำนวน 4 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซ่ึงเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 

(Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซ่ึงจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การ

ยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซ่ึงบริษัทได้ยกระดับเป็นตัวแทน

ออกของ AEO ในปี 2559 ตามแผนดำเนินงานโดยสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสินค้า การยกเว้นการ

ชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำ

ให้การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น 

 

 

ประเภทการให้บริการ 
ปริมาณขนส่งต่อปี  

2560 2561 2562 

สินค้าขาออก (Export) 2,634 9,016 9,622 

สินค้าขาเข้า (Import) 4,290 8,597 6,543 

รวม 6,924 17,613 16,165 
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ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ป ี2560-2562 
 

รายการ 
ปริมาณงานต่อป ี

2560 2561 2562 

จำนวน:  Shipment 16,047 16,641 14,125 

จำนวน : ตู ้ 32,045 32,886 37,802 

 

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport) 

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวย

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

รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลกูค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า 

หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยัง

จุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่

แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้ 
 

จำนวนรถบรรทุก ปี 2560 – 2562 

หน่วย : คัน 

รายการ 
จำนวนรถขนส่ง  

2560 2561 2562 

หัวลาก 27 31 31 

หางพ่วงบรรทุก 37 45 45 

รถบรรทุก 6 ล้อ 4 2 3 

รถบรรทุก 4 ล้อ 6 4 4 

รวมจำนวนคัน 74 82 83 

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2560 – 2562 

                          หน่วย : ตู ้

รายการ 
ปริมาณการขนส่งต่อป ี 

2560 2561 2562 

จำนวนตู้ที่ให้บริการ 32,045 32,886 23,625 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรก

ควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลาซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบ

กับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่ง

สินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและ

บริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่าน

การตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติ

หน้าที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยาน 

พาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดต้ังกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

3.2 การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse):  

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดย

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ 

• คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อ

จัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้า เพื่อ รอ

การจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ  

• คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยูใ่กล้กับโรงงานของลูกค้า หรือ อยู่ใกล้

กับลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัท กับ

ลูกค้า 

• บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้าเอง 

ด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้า การจัดหากำลังคนในการปฏิบัติการ และการ

ควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลงกับลูกค้า 
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4. การให้บริการดา้นการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Service: CBS) 

จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ซ่ึงได้มีการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้า

ตามชายแดนกันเป็นปรกติอยู่แล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไป

ยังสิงคโปร์ผ่านทางมาเลเซีย การขนส่งผ่านแดนไปยังเวียดนาม ผ่านทางลาว ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศที่ มีพรมแดน

เช่ือมโยงติดต่อกันเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยังจีน ผ่านทางเวียดนามและลาว ในปัจจุบันนี้บริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนจาก 

สิงคโปร์ ไปยังจีนได้ โดยการรับสินค้าจากสิงคโปร์ และดำเนินการขนส่งผ่านมาเลเซีย ไทย ลาว และเวียดนาม ก่อนเข้าสู่ประเทศจีน 
 
เส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นประจำในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการในเส้นทางนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ตลาดหลักของลูกค้าอยู่แล้ว อีกทั้งที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าทางท ะเล

ประสบปัญหาด้านต่างๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ความคับค่ังของปริมาณตู้สินค้า ทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า  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 
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รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พมา่ 

 

การให้บริการ Cross Border Service (CBS) ในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) ของบริษัทฯ มีความแตกตา่งจากผู้ให้บริการอื่นๆ ใน

ตลาด ดังนี้ 

1. ตู้สินค้าที่ลูกค้าผู้ส่งสินค้าทำการบรรจุสินค้าที่โรงงาน (ต้นทาง) จะเป็นตู้สินค้าตู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้าได้รับที่ปลายทาง 

2. บริษัทฯ ใช้ระบบ LOLO ในแต่ละด่านชายแดน ในการการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่ง โดยวิธีนี้ สินค้าจะไม่มีการ 

Transload หรือการ Unload สินค้าออกจากตู้หนึ่ง ไป Load ใส่อีกตู้หนึ่ง ตามด่านชายแดนต่างๆ  ทำให้ลดความเสียหายของสินค้า 

3. รถของบริษัทฯ ติดตั้งระบบ Air Suspension เพื่อลดการสั่นสะเทือน ตลอดเส้นทางการขนส่ง ซ่ึงเป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหายที่จะ

เกิดกับตัวสินค้า 

4. บริษัทฯ เน้นเร่ืองความปลอดภัยของสินค้า โดยใช้ระบบ Smart Log ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ 

จากภายนอกตู้ได้ 

5. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการเส้นทางการเดินทางของรถบรรทุก โดยศูนย์ควบคุมเส้นทาง (Command Center) 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

จะเห็นได้ว่าบริการ Cross Border Service (CBS) ของบริษัทฯ ถือเป็นอีกบริการหนึ่ง ที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
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การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก -หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริษัทฯ 

ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในด้าน

ความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรับ

จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง

การตลาดของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) การให้บริการในหลายรูปแบบ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก โดย

การขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซ่ึงเป็นการให้บริการที่ ครอบคลุม

การจองระวางภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, ดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินค้าและกระจายสินค้า, จัดทำเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด, การจัดหารถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า, บริการอื่นๆ เช่น จัดทำหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ), จัดทำประกันภัยสินค้า เป็นต้น 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการ

ดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด ซึ่งการให้บริการที่ครบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็นการ

อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่

ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ 

แบบ Ex-work คือ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง  

(2) การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานบริการที่นำเสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงต้องรวดเร็ว 

ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ โดยเร่ิมจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่าง

น้อย 3 รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสายการเดินเรือ/สายการบินเพื่อจอง/ต่อรองค่าระวาง 

ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนให้

คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรื่อยมา เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแก่

ลูกค้า ความถูกต้องแม่นยำด้านเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน 

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

ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 
 

(3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการ

แข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 

(4) ความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ 

บริษัทฯ มีความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากกว่า 26 ปี สามารถ

รับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ 
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(LCL) ด้วยรฐับาลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกจิรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทัณฑ์บน (Bonded) กับทาง FMC Regulation 

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

ต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการดำเนินการดังกล่าวกับทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อ

ได้เปรียบของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือบริษัทรับจัดการขนส่ง

สินค้า จะต้องมีการทำสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการเดินเรือจึงจะสามารถใช้บริการได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการ

เดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ อทำหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการ

ศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง ซ่ึงตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนที่บริษัททำงานร่วมกันมานานกว่า 26 

ปี  
 

(5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ  

เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และความ

ชำนาญ ทำงานด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซ่ึงจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิด

ความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษัทมีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการ

ขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มี

การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตร

ต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

กำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการ

ทำงานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้ใน

การส่งออกหรือนำเข้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต

เปน็ผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 6 คน เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆได้ 
 

(6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความชำนาญในเส้นทางไทย -

สหรัฐอเมริกามากว่า 26 ปี จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทาง

อื่นมากขึ้น จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการเดินเรือเพิ่มขึ้น ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือรวมกว่า 15 ราย และ

ธุรกิจของบริษัทย่อยซ่ึงเติบโตมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินกว่า  10 

ราย นอกจากนี้ ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่สำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและบริษัทย่อยใน

การติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 

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

Family Network. 
 

(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน 

ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณมาก ส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการเดินเรือ/สายการบิน เพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซ่ึงเป็นต้นทุนหลัก โดยการบริหารต้นทุน

ดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการนำเสนอราคาแก่ลูกค้า ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า

ด้วย 
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(8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 

ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้

มากที่สุด ซึ่งจะเนน้การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยม

เยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการ เนื่องจากลูกค้าส่วน

ใหญ่เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ซ่ึงมีความต้องการใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่ง

มอบสินค้าให้ตรงเวลาที่กำหนด ซ่ึงบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

(9) การขยายการให้บริการ 

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ ง เช่น การให้บริการทั้งด้านนำเข้าและส่งออก 

หรือทางเรือควบคู่ไปกับทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี้ยัง

ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การให้บริการคลังสินค้า โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆเพื่อตอบสนองความ

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

ให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น  
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจด

ทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทำกำไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงสินค้าหลักที่บริษัทและบริษัทย่อย

ให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซ่ึงสามารถแบ่งตามประเภทการใช้บริการของ

ลูกค้าได้ดังนี้ 

 

ประเภทการบริการ ประเภทสินค้าหลัก ประเทศนำเข้า-ส่งออกหลัก 

บริการ Sea Freight เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนยานยนต์, 

อาหารกระป๋อง,เหล็กและวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง 

สหรัฐอ เมริกา , ญี่ ปุ่ น , จี น , และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บริการ Air Freight ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ จีน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ 

เส้ือผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้  

(1)  กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2562 มี

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90% ของรายได้จากการบริการ  

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

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซ่ึงไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะ

ใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้า

กับบริษัทฯ โดยปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10% ของรายได้จากการบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุน

การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าต่อเนื่อง ซ่ึงใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้บริการจัดหารถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อไปรับสินค้าที่โรงงานของ
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ลูกค้ามาที่ท่าเรือเพื่อดำเนินการส่งออก หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบที่โรงงานของลูกค้าในกรณีนำเข้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ

และอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า ซ่ึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการ

บริการแบบครบวงจร ดังนี้ 
 

กลุ่มลูกค้า 
2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร 1,097.12 78.57 1,514.38 77.28 1,146.30 63 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ 

1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight  

อย่างเดียว 

209.40 14.97 288.85 14.74 349.09 19 

2.กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ Warehouse 

,Custom & Transport 

89.85 6.46 156.38 7.98 316.08 18 

รวมรายได้จากการบริการ 1,396.37 100 1,959.6 100 1,811.47 100 

หมายเหต ุ: *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 โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2562 มี

สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 40% ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ  
 

นโยบายการกำหนดราคา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเง่ือนไขของการบริการ โดย

กระบวนการให้บริการรับจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่นำมา

พิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้ 

 

ชนิดของการให้บริการ การคิดค่าบริการ 

SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL: คิดตามจำนวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง 

 LCL: คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร)หรือ คิดตามน้ำหนัก (ตัน)แล้วแต่ว่าจำนวนใด

มากกว่า 

AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT) คิดตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศ์กเมตร) แล้วแต่ว่าจำนวน

ใดมากกว่า 

CUSTOMS คิดตามจำนวนใบขนสินค้า และจำนวนตู้ และประเภทของสินค้า 

TRANSPORT คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง 

WAREHOUSE คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา 
 

โดยมีนโยบายการกำหนดราคาดังนี้ 

1. กำหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยนำเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด 
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2. กำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยจะ

กำหนดราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  

3. กำหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการที่มากกว่า โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ

เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ 

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการกำหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคู่กันไป 
 

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย 

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง  เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ

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

ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายทำหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า  เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซ่ึงเมื่อ

บริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขายซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ   

• ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอ

บริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า   

• มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความ

แตกต่างกัน 

2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ 

ซ่ึงตัวแทนในต่างประเทศทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ซ่ึงถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนำหรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าว

ในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน  

 

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

ซ่ึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จักบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง   

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

ภาวะอุตสาหกรรม 

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการทำงานของ

องค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ 

ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” (ที่มา: 

นิยามของ Council of Logistics Management) 

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่ารวม 2.11 ล้านล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2560 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 13.80 ใน

ปี 2560 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม 

รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 36.80 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม 

ตามลำดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.3 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา : ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้งมูลค่าการนำเข้าและการส่งออก ดังแสดง

ตามตารางด้านล่าง 

        (หน่วย : ล้านล้านบาท) 

ปี มูลค่าการค้า มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า 

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 

2562 15.07 7.03 7.44 

ท่ีมา:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คือ เป็นประเทศที่ติดต่อทำการซ้ือขายสินค้าและบริการกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทย 

5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านล้านบาท  

ลำดับ ประเทศ 
มูลค่าการส่งออก 

2560 2561 2562 

1 สหรัฐอเมริกา 0.90 0.90 0.97 

2 จีน 1.00 0.97 0.90 

3 ญี่ปุ่น 0.75 0.79 0.76 

4 เวียดนาม 0.39 0.41 0.37 

5 ฮ่องกง 0.42 0.40 0.36 

     ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด แซงหน้าประเทศจีนที่

เป็นลำดับ 1 ในปี 2560 และ 2561  ลำดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ตามลำดับ 

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเช้ือเพลิง 

โดยสินค้าส่งออกในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก  

ทั้งนี้ ตลาดนำเข้าสำคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศเวียดนาม และ

ประเทศฮ่องกง โดยมีมูลค่าการนำเข้า ตามลำดับ ดังนี้ 
 

            หน่วย : ล้านล้านบาท 

ลำดับ ประเทศ 
มูลค่าการนำเข้า 

2560 2561 2562 

1 จีน 1.51 1.62 1.58 

2 ญี่ปุ่น 1.10 1.14 1.04 

3 สหรัฐอเมริกา 0.51 0.49 0.55 

4 มาเลเซีย 0.40 0.43 0.40 

5 เกาหลีใต้ 0.27 0.29 0.27 

  ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้านำเข้าในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ำมันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3)

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) แผงวงจรไฟฟ้า 
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แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ 

การบริการขนส่งและคลังสินค้าปี 2562 “ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง”สะท้อนจาก GDP สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคมที่

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 (%YOY) ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.4(%YOY) ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริโภค ภาคเอกชน การ

ส่งออกและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง อย่างไรก็ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อเช่ือมโยงพื้นที่ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยังคงส่งผลเชิงบวกท าให้ความต้องการ บริการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บสินค้า

ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมและสินค้าแบบเร่งด่วน รวมไปถึง ธุรกิจคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าที่ทันสมัย 

(Premium Warehouse) คลังสินค้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) และคลังสินค้า รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่เน้นการบริหาร

จัดการที่สะดวกรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce โดยคาดการณ์ปี 2562 นี้จะขยายตัวร้อยละ 6.6 (%YOY) มีมูลค่า

ประมาณ 3.3 ล้านบาท 

• บริการขนส่งทางบก มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกที่ยังคงขยายตัวได้ รวมถึงการเติบโตของการค้าแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่มีผลให้รูปแบบการขนส่งเร่งด่วนเติบโตอย่างรวดเร็ว 

• บริการขนส่งทางน้ำ มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเรือเทกอง และบริการขนส่งทางทะเล ตามความ ต้องการ

ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนกองเรือ ในตลาดที่ลดลงต่อเนื่องหลายปีและ ยังได้รับปัจจัยบวกจากการส่งออก ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป 

• บริการขนส่งทางอากาศ มีแนวโน้มทรงตัว โดยได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเท่ียวที่ยังคงขยายตัวได้ และมีการเปิดเท่ียวบินใหม่

ต่อเนื่องทัง้ ในและนอกประเทศ 
 

ปจัจัยเสี่ยงต่อธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้า 

ธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้าในปี2562 มีปัจจัยเส่ียง ดังนี้ 

• การบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการบริการขนส่งและคลังสินค้า  

• สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกา (ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์) อาจส่งผลต่อ

ภาวะการส่งออกของไทย  

• ต้นทุนของธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ราคาเชื้อเพลิง ราคาที่ดินเปล่า  เป็นต้น ทำให้

ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่ออัตรากำไรของผู้ประกอบการ  

• จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจบริการขนส่ง อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและผู้ประกอบการ อาจต้องแบกรับต้นทุน

ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มการลงทุนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

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

พฤษภาคม 2469 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทรับ

จัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากองค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็น

ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมขนส่ง โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็น

ผู้เช่ียวชาญในการประชุมของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการการขนส่งของบริษัทในธุรกิจ

ขนส่งโดยการพัฒนาและส่งเสริมเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซ่ึงสมาชิกจะต้องสนับสนุนจุดประสงค์

ของ FIATA และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ  
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ทั้งนี้  บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย หรือ TIFFA (Thai International Freight 

Forwarders Association) ซ่ึง TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษา

ชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้ 

1. ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

2. แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น 

3. ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคู่แข่งหรือของผู้ใช้บริการ  

4. เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย 

5. เคารพต่อหลักสากลของการดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ภายใต้สัญญา

ประกันภัยที่กำหนดความคุ้มครองให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตาม

พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิด

ความเสียหายจากการขนส่งได้ 
 

ภาวะการแขง่ขัน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่ง

สินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบัน

พบว่าผู้ประกอบการธรุกิจโลจสิติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและ

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

aec.com) 

จากสถิติฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้บริก ารโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนได้อย่างแข็งแรง โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2562) มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ใน EEC จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,015 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,465.57 ล้านบาท แบ่งเป็น จังหวัด

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

ทะเบียน 7,923.57 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต EEC คิดเป็นร้อยละ 20.18 จากจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ 

ซ่ึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,852 ราย 

  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีจำนวน 25,837 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 

(24,091 ราย) จำนวน 1,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.24 และมีทุนจดทะเบียนรวม 322,523.03 ล้านบาท โดยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการจด

ทะเบียนสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ การขนส่งทางบกและระบบท่อลำเลียง 18,494 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71.5) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออก

ของ 3,719 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.4) และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า (จัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการ

ขนส่ง) 1,191 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.6) 

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TIFFA ซ่ึงมี

มูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะ

มีความชำนาญเฉพาะ การแข่งขันกันในธุรกิจจะเน้นที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่ม

ผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture)  และกลุ่ม

ผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่

กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซ่ึงบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการ

http://www.thai-aec.com/
http://www.thai-aec.com/
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ต่างประเทศจำนวนประมาณ 5-6 ราย ซ่ึงมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการ

ให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มากกว่า รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกั บ

บริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการจากสายการเดินเรือ

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

ปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะที่ตัวแทนรับจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้บริการที่ยืดหยุ่ นได้มากกว่า ซ่ึงผู้นำเข้า-ส่งออก มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้

ตัวแทนรับจัดการขนส่งเพิ่มขึ้น สำหรับการให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินจะไมม่ี

การให้บริการตรงกับลูกค้า ดังนั้น ผู้นำเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนรับจัดการขนส่ง  
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

จุดเด่นในการแข่งขันสำหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 

ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซ่ึงด้วยความรู้ ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมี

ความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
 

1. มีประสบการณ์ในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอด

ระยะเวลากว่า 20ปี 

2. มีการนำเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่าง

ประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธี

การศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) 

และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ชำนาญการศุลกากรให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร

และสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 

4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือ/สายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งบริษัทยัง

เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family 

Network 

5. การเข้าควบรวมทางธุรกิจกับ บริษัท Sun Express Logistics (SEL) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเช่ียวชาญทางด้าน

จัดการขนส่งทางอากาศ ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

7. มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถ

ต่อรองราคากับสายการเดินเรือและนำเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย 
 

การจัดหาบริการ 

การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

กระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจัดหาระวาง

เรือ/เครื่องบิน ซ่ึงถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน 

เนื่องจากค่าระวางเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการวาง

แผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดทำเป็นสัญญากับ

สายการเดินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวางภายใต้ปริมาณการซ้ือระวางขั้นต่ำ 

(Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่

จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซ่ึงการจองระวางในปริมาณมากทำให้สามารถต่อรองค่าระวางและทำ

ให้ตน้ทุนของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการ

จองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดทำเป็นสัญญา โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วทำการ

จองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการเดินเรือ ซ่ึงเมื่อลูกค้าติดต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทันที โดยบริษั ทจะเป็นผู้

คัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วย

บริษัทจัดหาระวางในกรณีที่บริษัทต้องให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซ่ึงในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน

จากผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลำดับ  

นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader 

1. มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

2. เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเช่ือถือ  

3. เป็นผู้ให้บริการทีมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

4. เปน็ผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้ 
 

(2) ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) 

ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการค้าในประเทศต่างๆ 

เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในการจัดเก็บค่าบริการในกรณีที่ลูกค้าระบุให้เรียกเก็บค่าบริกา รที่

ปลายทางในต่างประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจรับ

จัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซ่ึงมีประสบการณ์ความชำนาญและความน่าเช่ือถือในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้า

ที่สำคัญ เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและให้บริการในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทมี

นโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้  

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 ถือเป็นกลุ่มตัวแทนต่างประเทศที่มีความสำคัญ   

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

ผู้ประกอบการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ 

เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเช่ือถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว  

3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายที่บริษัททำงานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการจัดทำข้อตกลงทาง

ธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเช่ือถือและความรับผิดชอบโดย

บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทำงาน ความรวดเร็วในการตอบคำถามและติดตามงาน และต้นทุนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
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ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ 

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประทศ ซ่ึงต้องอาศัย

ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปัจจัยสำคัญของ

กระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้  
 

(1) การจัดหาและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง   

ยานพาหนะที่สำคัญสำหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซ้ือจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่

มีความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซ้ือรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัด

จำหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซ่ึงมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะทำการตรวจเช็คตาม

ตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถใช้งาน ได้อย่าง

สมบูรณ์และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกฮีโน่ กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
 

(2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ 

พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญสำหรับงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการคัดสรร

พนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้  

▪ พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี  

▪ ต้องมีใบอนุญาตขับรถสำหรับการขับขี่รถขนส่งประเภท 3 และ 4 สำหรับขับรถประเภทรถหัวลาก  

▪ ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท 

เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง 
 

(3) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง 

ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าช NGV และน้ำมัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง

เปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเช้ือเพลิงภายในวงเงินที่จำกัดไว้ ซ่ึงจะมีบัตรประจำรถขนส่งแต่ละคัน โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถ

และเมื่อใช้จ่ายชำระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการคำนวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใช้จริง เพื่อ ให้สามารถ

ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้ 
 

(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จำนวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะ

ให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้

บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการ

เลือกผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบบริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต่ำ 

1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการ 

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณี FCL และเครื่องบิน: จะจองระวางเรือ/เครื่องบิน เมื่อไดร้ับการยืนยันจากลูกค้า 
กรณี LCL: จะจองระวางเรือล่วงหน้าและนำพื้นที่ระวางไปเสนอขายแก่ลูกค้า 

ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกคา้ นำเสนอเส้นทางการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง และวธิีการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลกูค้าอยา่งน้อย 3 ทางเลือก 

เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาเลือกแผนการจัดสง่ที่เหมาะสมที่สุด 

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 เพือ่นำไปรับสินค้า 

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

ต่างประเทศ 
3.   ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศดำเนินการพิธีการศุลกากรตลอดจน

ตรวจสอบสภาพและส่งมอบสินค้าให้ผู้รับปลายทาง 
4   ตัวแทนยืนยันการส่งมอบสินค้าใหบ้ริษัททราบพร้อมทำ Settlement 
 บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศช่วยติดตามสถานะ

ของสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง 

กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรับสินค้าปลายทาง 
จัดส่งเอกสารใบตราส่งให้แก่ลูกค้า 

พร้อมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกค้า 
 

ส่งเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนัดหมายการส่งมอบสินค้า 
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สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาเข้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้นำเขา้ และนำเสนอทางเลือกในการให้บรกิารนำเข้าสินค้า 

ลูกค้าผู้นำเข้ายืนยันการใช้บริการในการนำเข้าสินค้า 
 

กรณีผู้ส่งออกเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรและนำสินค้าไปส่ง
มอบ ณ ท่าเรือ/ สนามบิน ต้นทาง (Port to Port) 

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศประสานงานกับสายเรือ / สายการบิน ในการแจ้งยืนยันตารางเรือให้กับผู้ส่งออกและลกูค้าผู้นำเข้า 
พร้อมนัดหมายวันที่ทำการบรรจุสินค้าขึน้เรือ / เครือ่งบิน (Loading) 

กรณีลูกค้าผู้นำเข้าเป็นผู้ดำเนินพิธกีารศุลกากรและรับสินค้า  
ณ ท่าเรือ / สนามบิน ที่ปลายทาง (Port to Port) 

ตัวแทนบริษัทในต่างประเทศทำการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่ต้นทาง หลังจากสินค้าออกจากเมืองทา่ต้นทาง 

กรณีตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากร
และรับสินค้า ณ สถานทีข่องผู้ส่งออกทีต่้นทาง (Ex-Work) 

ประสานงานกับตวัแทนบริษัทในต่างประเทศในการติดตามสถานะของสินค้า 
และแจ้งลูกค้าผู้นำเขา้ล่วงหน้าก่อนที่สนิค้าจะถึงปลายทาง (ETA) เพือ่เตรียมเอกสารในการนำเข้า 

กรณีบริษัทเป็นตัวแทนลูกค้าผู้นำเขา้ในการดำเนินพิธกีารศุลกากร
และขนส่งสินค้าจนถึงสถานที่ของลูกค้าผู้นำเข้า (Door) 

บริษัททำการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้นำเข้า 
ประสานงานส่งมอบใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 

ให้กับลูกค้าผู้นำเขา้พร้อมเก็บค่าใชจ้่ายในการให้บริการ 
 

บริษัททำการแจ้งสินค้าถึงปลายทางให้แก่ลูกค้าผู้นำเข้า 
ประสานงานเพื่อรับใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order: D/O) 
จากสายเรือ / สายการบิน เพือ่ดำเนินพธิีการศุลกากรขาเขา้ 

นัดหมายกบัลูกค้าผู้นำเขา้เพื่อจัดส่งสินค้า ณ สถานที่ของลูกค้า
ผู้นำเข้าพร้อมเก็บค่าใช้จา่ยในการให้บรกิาร 
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความ

ซ้ำซ้อนในการทำงาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษั ท

กำหนด  
 

สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ 

 

ชื่อสมาคม ตราสัญลักษณ์ 
บริษัทที่เป็น

สมาชิก 

วันที่เป็น

สมาชิก 

วันสิ้นสุดการ

เป็นสมาชิก 

สมาคมในประเทศ     

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

(Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) 

 WICE 

 

6 ก.พ. 45 

 

ไม่มีกำหนด 

 

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 

 

ไม่มีกำหนด 

 

สมาคมต่างประเทศ     

Leading the World in Logistics Partnering 

 

 

 

 

 

WICE 

 

26 ต.ค. 48 

 

 

25 ต.ค. 63 

 

หมายเหตุ:ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี 
 

WCA เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งที่ใหญ่ มีสมาชิกกว่า 5 ,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย WCA ประกอบด้วย เครือข่ายจำนวน

มากและความชำนาญในการให้บริการ  

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน 

2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้รับชำระจากสมาชิกลูกหนี้ ให้สมาชิกเจ้าหนี้สูงสุด 50,000 USD 

3. การประชุมเครือข่ายประจำปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะเจรจากันในงานนี้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ 

4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก 

 

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ สำหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเร่ืองของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถ
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ขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่าง

สม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ 
 

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไม่มี -  
 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
 

 จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การให้บริการประเภทโลจิสติกส์ นั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของ

คุณภาพการบริการ การประเมินปัจจัยความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้

วิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตไว้ ดังนี้  
 

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

  ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวาง 

  ต้นทุนค่าระวางเรือ/เครื่องบินถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ความผันผวนของค่าระวางซ่ึง

เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท หากกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มตามต้นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของค่าระวาง จึง

ให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าและจองระวางในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองค่า

ระวาง และมีการจัดทำเป็นสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุในสัญญา สายการเดินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มของค่าระวาง ทำให้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยสามารถกำหนดราคาค่าบริการให้มีส่วนต่างกำไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ในระดับหนึ่ง  

  โดยปกติการจัดทำสัญญากับสายเดินเรือ (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซ้ือระวางขั้นต่ำ ซ่ึงจะไม่มีการระบุค่าปรับใน

สัญญา ทั้งนี้ สัญญาบริการกับสายการเดินเรือแห่งหนึ่ง (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) ระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้น

ต่ำที่ตกลงในสัญญา 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  
 

  ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบในตัวสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความเสี่ ยงจากความ

เสียหายของตัวสินค้าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้าและได้มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการขนส่งที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ ในเบื้องต้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะช่วยสืบหาข้อเท็จจริงและติดตาม

การชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า ดั้งนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการรถขนส่ ง 

(Outsource) เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้า และให้ความสำคัญในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่เคยชำระค่าชดเชย

ให้กับลูกค้ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าอันส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ความเสี่ยงในการแข่งขัน 

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนของ

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

รายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเร่ิมต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าและสายการเดินเรือ/สายการบิน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความยืดหยุ่นในการ

จัดหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้า ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการใน

ราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีประสบการณ์และมีความเชี่ ยวชาญในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการ
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นำเสนอบริการที่ครบวงจร ตลอดจนให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า ซ่ึงบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้ามาตลอดกว่า 26 ปี 
 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการให้บริการรับจัดการขนส่งเส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา 

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย – สหรัฐอเมริกา มากว่า 26 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ทำให้บริษัทมีรายได้จากการ

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2556 – ปี 2562) 

ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ดังนั้น แนวโน้มของรายได้ดังกล่าวจะมีทิศทางเป็นไป

ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง (Routing Diversification) 

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้นทางระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

เส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า โดยที่บริษัทฯ เห็นว่าการรักษาการให้บริการในเส้นทางระยะไกลจะทำให้

บริษัทเกิดความได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือในการขนส่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การให้บริการในเส้นทาง

ระยะสั้นจะมีอัตรากำไรที่ดีกว่า แต่การแข่งขันที่สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้น การทำธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะพิจารณา ทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษา

ความสามารถในการทำกำไร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ในเส้นทาง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย สัดส่วนรายได้เฉลี่ย (ปี 

2556 – ปี 2562) ของประเทศดังกล่าว รวมกันประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

 

ความเสี่ยงจากการพึง่พิงบุคลากร 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องอาศัย

บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการส่งออกหรือนำเข้า รวมถึงผู้ได้รับ ใบอนุญาตเป็น

ผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้ซ่ึงจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและ

เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ เกิดการขาดแคลนบุคลกรดังกล่าว อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ำ เสมอ 

บริษัทมีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและ

ทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทำงานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ ซึ่งช่วยลด

ความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการทำงานเฉลี่ย 5 ปี และมีอายุการทำงานเฉลี่ยของผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 20 ปี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

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

จำนวน 7.50 ล้านหุ้น พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับ

องค์กร บริษัทจึงคาดว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทไว้ได้ 
 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  
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ทั้งนี้ ต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งใน

ต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริษัทฯ ในการประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็มีรายได้จากการเป็นพันธมิตรทาง

การค้าด้วยเช่นกัน การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ 

(Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมิน

สถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ จัดว่ามีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ

โดยรวมของบริษัทฯ 
 

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร  

 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของทุนชำระแล้ว 

ทำให้ ดร. อารยา คงสุนทร และนายชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังกรรมการ หรือการ

ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงใน

การไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
 

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจจึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านโดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการ

ตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็น

อิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้

กำหนดไว้ และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และใน

การอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากับ  223,528,841 

ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร ได้ดังนี้ 

 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่าสุทธ ิ

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

(บาท) 

ภาระผูกพัน 

สินทรัพย์ถาวร 

1 ที่ดิน  

 

24,220,000 

 

ไม่มี 

  โฉนดเลขที่ 69738  

เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา 

ที่ตั้ง ตำบลหน่องขาม อำเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  

 

เป็นเจ้าของ 

 

 

  

2 อาคารและส่วนปรับปรุง 

สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

19,836,394 

12,237,775 

ไม่มี 

ไม่มี 

3 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 

เป็นเจ้าของ 

 

9,370,965 

ไม่มี 

4 ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 99,666,116 ไม่มี 

เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน) 64,305,368 ไม่มี 

  รวม 229,636,618 
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นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้  
 

สัญญาเช่า รายละเอียดของสัญญา 

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 

 โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าสำรวจ 11348  

 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 

 

ผู้เช่า :   WICE 

ผู้ให้เช่า :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577  

ค่าเช่า :  ปีที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท 

                        ปีที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท 

                        ปีที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท 

                        ปีที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท 

                        ปีที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท 

                        ปีที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท 

                        ปีที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท 

                        รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท 

วัตถุประสงค์   :    เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท 

2. สัญญาเช่าที่ดิน 

 - โฉนดที่ดินเลขที่  53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 

9146 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 

 

ผู้เช่า  :   WICE 

ผู้ให้เช่า  :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                          (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท) 

ระยะเวลา  :  30 มิถุนายน 2561-30 มิถุนายน 2562 

                         30 มิถุนายน 2562-30 มิถุนายน 2563 

ค่าเช่า  :   35,000  บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์   :    เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับพนักงาน 

3. สัญญาเช่าสำนักงาน สาขาสุวรรณภูมิ 

 - ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

-  อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4) 

 

ผู้เช่า :   WICE 

ผู้ให้เช่า :   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2561  - 30 มิถุนายน 2562 

                        1 กรกฎาคม 2562  - 30 มิถุนายน 2563 

พื้นที่เช่า       :   51.25 ตารางเมตร 

ค่าเช่า  : 17,937.50 บาทต่อเดือน 

วัตถุประสงค์    :    เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย 

1.ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า  มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 257,545,239 ล้านบาท  

2.สิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่ม  มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ  706,728 ล้านบาท 

3.คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 8,730,259 ล้านบาท 
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4.3 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ  

4.3.1 สรุปสัญญากับสายการเดินเรือ 

บริษัทมีการทำสัญญาบริการกับสายการเดินเรือ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1. เส้นทางการขนส่งหลัก ได้แก่ เส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา 

2. สายการเดินเรือมีหน้าที่ให้บริการจัดระวางเรือให้บริษัทฯ ตามปริมาณขั้นต่ำ (Minimum Quantity Commitment: MQC) ที่ระบุ

ไว้ในสัญญาบริการ 

3. บริษัทฯ จะชำระค่าระวางให้กับสายการเดินเรือตามอัตราที่ระบุในสัญญาบริการ 

4. สัญญาบริการมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี 

5. สายการเดินเรือมีความรับผิดชอบในสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง (Bill of Landing) 
 

ทั้งนี้ มีสายการเดินเรือ 1 แห่งระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต่ำที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ (Deficit 

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

ประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่

ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็มสายการเดินเรือจะปฏิเสธิการจองระวางเรือ ซ่ึงบริษัทฯ จะสามารถลดยอด MQC ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยโดน

ค่าปรับดังกล่าว 

 

4.3.2 สรุปสัญญากับตัวแทนต่างประเทศ 

กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1. ร่วมกันพัฒนาการขนส่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่ ค่าบริการ การแข่งขัน การขาย และการปฏิบัติการ และแนะนำถึง

ธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได้ 

2. ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เครือข่ายของกันและกันในการปฏิบัติงาน 

3. ทั้งสองฝ่ายแต่งต้ังอีกฝ่ายเป็น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ 

4. ทั้งสองฝ่ายจะเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

5. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

6. ทั้งสองฝ่ายจะต้องสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานในการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 

รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ  

7. ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการบริการที่จำเป็นเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก เช่น พิธีการศุลกากร, การจัดเก็บสินค้า, การส่งมอบ

สินค้า, การดูแลสินค้าระหว่างทาง, การส่งสินค้าต่อเนื่อง, จัดเก็บค่าบริการจากลูกค้า เป็นต้น 

8. บริษัทฯ ผู้รับสินค้าจะต้องตรวจตราสินค้าว่ามีความเสียหายหรือสูญหายหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายต่อสินค้าเกิดขึ้นจะต้องแจ้ง

บริษัทประกันภัยให้รับผิดชอบ และแจ้งบริษัทฯ ต้นทางทันทีผ่านโทรสารหรืออีเมล์ เพื่อหาวิธีดำเนินการต่อไป 

9. ทั้งสองฝ่ายจะชำระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

10. ข้อตกลงมิได้กำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วัน 

11. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันที หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 
 

กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอ่ืน สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในเขตประเทศและเครือข่ายของตนเอง 

2. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะประสานงานในการให้บริการจัดการขนส่งให้กันและกัน 
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3. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะชำระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 

4. ตัวแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้าให้กับผู้รับจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากผู้รับสินค้า 

5. ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งสินค้า, สินค้าถูกปฏิเสธการรับ, สินค้าเสียหาย เป็นต้น ตัวแทนต่างประเทศจะต้องแจ้งให้

บริษัททราบทันที เพื่อหาทางแก้ไข 

6. ข้อตกลงมิได้กำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

7. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง 
 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ 

มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1. เงินลงทุนในบริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

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

ละ 70 

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

สัดส่วนร้อยละ 80 

4. เงินลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
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  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่   อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทร ี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ทุนจดทะเบียน   325,949,750 บาท 

ทุนชำระแล้ว    325,949,750 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้    หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท  

หุ้นบุริมสิทธ ิ   ไม่มี  

รอบระยะเวลาบัญชี    1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

 
6.2 บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหุ้น    บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด  

ที่ตั้ง    ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์    0 2009-9000 

โทรสาร    0 2009-9991 

อีเมล   SETContactCenter@set.or.th 

เว็บไซต์    www.set.or.th/tsd 
 

ผู้สอบบัญชี    บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 

นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขที่ 3972) หรือ 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4807)  หรือ 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) หรือ 

นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ 

นางสาวสุมนา พันธพ์งษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4872) 

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

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศัพท์    0-2264-0777 , 0-2661-9190 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
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โทรสาร    0-2264-0789-90 

อีเมล     ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน   บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด โดย 

นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และ นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์  

ที่ตั้ง    11 ซอย 6 ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์     0-2434-3746 

อีเมล    wpsthai@gmail.com 

 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   ไม่มี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน   บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สญัญาการจัดการ  ไม่ม ี
 

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

 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 651,899,500 หุ้น คิดเป็น 325,949,750 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ( ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ) 
 

ลำดับที ่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 ดร. อารยา คงสุนทร  144,728,780 22.201 

2 นายชูเดช คงสุนทร 100,639,320 15.438 

3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 10.256 

4 นางสาวพรไพเราะ ตันตกิุลสุนทร 46,152,200 7.080 

5 นายพัทธดน คงสุนทร 26,337,000 4.040 

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

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

8 นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร 16,013,200 2.456 

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

10 MISS CHOO YIE NGOH 13,493,900 2.070 

11 ผู้ถือหุ้นอื่น  183,695,160 28.178 

 รวม 651,899,500 100 

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 67,476,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  
บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกีย่วกบัการถอืหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 13 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีตา่งด้าวถอืหุน้อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท” 
 
 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มจีำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพพิาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอยา่งมีนัยสำคัญ 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย

สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี

จำนวน 109,747,784 บาท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.13 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.22 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม 
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อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

ปี 
เงินปันผล ระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 

เงินปันผลประจำป ี

(บาท/หุ้น) 

รวม 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* 

(ร้อยละ) 

2559 ไม่มี 0.08 0.08 91.09 

2560 ไม่มี 0.12 0.12 76.56 

2561 ไม่มี 0.13 0.13 77.22 

หมายเหตุ :  

*กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

**คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562  

   ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท  
 

นโยบายสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละ

บริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตาม

ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

ผังโครงสร้างองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนองค์กร 
กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

แผนกบัญชี  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ที่ปรึกษาการตลาด 

LSP Operations Freight Operations 

ฝ่ายธุรการ 

เลขานุการบริษัท 
 
 

เลขานุการฝ่ายบริหาร  

คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงองค์กร  

ผู้ชว่ย ผู้จัดการทั่วไป 

ฝ่ายขายและการตลาด 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

แผนกการเงิน 
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โครงสร้างการจัดการ  
คณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้  

รายชื่อ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

1 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 31 กรกฎาคม 2557 
2 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  31 กรกฎาคม 2557 
3 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
31 กรกฎาคม 2557 

4 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์(1) กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  25 เมษายน 2562 
5 ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  31 กรกฎาคม 2557 
6 นายชูเดช คงสุนทร  กรรมการบริหาร  31 กรกฎาคม 2557 
7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
31 กรกฎาคม 2557 

8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  22 กุมภาพันธ์ 2561 

หมายเหต ุ

 (1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการซ่ึงครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2562 ดังนี้  

 - นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย แซ่เซียว  
 
กรรมการที่ออกตามวาระป ี2562 มดีังน้ี  

รายชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

1 นายวิชยั แซ่เซียว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  31 กรกฎาคม 2557 – 25 เมษายน 2562 
 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทัฯ  

 กรรมการซ่ึงมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า 

กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คือกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ ดร. อารยา คงสุนทร 

หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ขอ้บังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีวาระดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราว
ละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามามกฎหมายกำหนด  
 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด) รวมไม่เกิน 5 บริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจประกอบด้วย  
  (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน  
  (2) กรรมการอิสระ 4 คน (ซ่ึงมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)  
  (3) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน  
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซ่ึงกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ใน

การอนุมัติเร่ืองตา่งๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้  

(1) ทุ่มเทเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท  โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง

เต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหารกำหนดทิศทางของบริษัท  

(2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดปฏิบัติตาม

โดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

(3) กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ในข้อบังคับบริษัท 

(4) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(5) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

(6) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตราการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ดูแลให้

ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควมเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น

จากความเส่ียงดังกล่าว  

(8) กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท  

(9) เป็นผูน้ำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ   

(10) ติดตามดูแลสภาพคล่องงทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา  

(11) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง

เบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเร่ืองที่อาจ

เป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง  

(12) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่

ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว  

(13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ  

(14) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม  

(15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย  
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(16) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาฯ ที่ประชุมทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม  

(17) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวโยงกันให้ความสำคัญในการ

พิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  

(18) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือ

กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(19) ให้ควมสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยควมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย  

(20) สนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเร่ืองต่างๆ มีดังต่อไปนี้  

• การเข้าทำรายการที่ เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมายและ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  

• การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 

• การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  

• การเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียน 

• การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน  

• การเลิกบริษัท / การควบเข้ากับบริษัทอื่น  

• การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 

• กิจการอื่นใดที่กฎหมาย / ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 
การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท  

  ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจกตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

การเลือกตั้งกรรมการ  

• ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมกรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

• ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน

แทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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• ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่ เหลืออยู่กระทำการในน ามของ

คณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซ่ึงจะต้องกระทำภายใน

หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม 
 
การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ  

• ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะ

ออกส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนาน

เท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้

ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

• นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่ อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก 

• กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก ทั้งนี้กรรมการซ่ึง

ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของ

จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 
 
กรรมการอิสระ(Independent Director) 

 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรง

ตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เร่ิมนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้น

ไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความ

เป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
 

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท  

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ 

ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่

สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย  

• ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่  หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
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• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกิน

กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล

ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่

จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป้นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท  

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง

หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย  

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  

• สามรถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ  

• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

• สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์(2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการออิสระ) 

 นางสาวนิภาพรรณ  ดุลนีย์ ผู้ตรวจสอบภายใน ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

    หมายเหตุ : 

 (1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

 (2) นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เซียว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
  

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 

3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการตำแหน่งด้วย เหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้น

จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง 

และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  
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1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และส่งเสริ มให้มีการพัฒนา

ระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 

แนวร่วปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การควบคุมภายใน  การ

สร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว  

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ

มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซ่ึงได้มีการตรวจสอบและ

ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้ง

เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน  

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลย

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ

ผู้สอบบัญชี 

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว่ในรยงานประจำปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน  

13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา 

และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองเป็นประจำทุกปี 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย  
  
 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของ

บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ

บุคคลทั่วไป 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได่รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา308 

มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอ บและรายงานผลการตรวจสอบ

เบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี  

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน  

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท  

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมร่มกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบรัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2 ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร(1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    หมายเหตุ : 

 (1) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิชัย      แซ่

เซียว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระกรดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น

กรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน  
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการ

ดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ

กรรมการบริษัท  
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3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคระกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดย

พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท  

4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนด

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท  

5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดย

คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนใหแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท

แต่งต้ัง ซ่ึงรวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม  

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่าง

เดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 

 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบรัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอ

ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์ร   

2 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

3 นายนฤชิต เรืองชัยปราการ (1) กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

 นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

 หมายเหตุ : 

(1) นายนฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แทน

ตำแหน่งที่ว่างลง และได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาอกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

อย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก 

หรือการถูกถอดถอน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซ่ึงได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรง

ตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
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1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อ

ทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในองค์กร 

3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ

บริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดอคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง  

4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซ่ึงอาจตะ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว  

5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
  

 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ เป็นผูร้ับภาระคา่ใชจ้่าย 

 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบรัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และ

สรปุเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซ่ึงได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการ

ล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้ง

ระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง  

 
 
 

รายชื่อกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

องค์กร 

รวม 5 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  5/5    1/1 

2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 5/5 4/4   1/1 

3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 5/5 4/4 1/1  1/1 

4. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 4/4 3/3 -  - 

5. ดร. อารยา คงสุนทร 5/5  1/1  1/1 

6. นายชูเดช คงสุนทร 5/5    1/1 

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 5/5   4/4 1/1 

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 5/5   4/4 1/1 
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กรรมการที่ครบวาระปี 2562  
 

 
ผู้บริหาร 

 เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจาก

คณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่

กรรมการผู้จัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการ

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ 

โดยการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัทแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจ  

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล 

แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซ่ึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
รายชื่อผู้บริหารบริษัท ตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

(1) ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562 

           นายโชคชัย พฤฒิสาร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562  
 
เลขานุการบริษัท  

 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาว

ปรมาภรณ์ จำนงสุข ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ 

ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 

ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2562 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

องค์กร 

รวม 5 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 

1. นายวิชัย แซ่เซียว  1/1 1/1 1/1 - 1/1 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. ดร. อารยา คงสุนทร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

2. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร  

4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูอ้ำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน  

5. นายนฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight 

6. นางสาวสาวดี อัศวมานะ  ผู้จัดการทั่วไป  

7. นายโชคชัย พฤฒิสาร (1)  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า  
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กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษั และผู้บริหารควรรับทราบ  และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ

ปัจจุบัน และที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้

ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน  

ดังนี้  

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

• Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC 3/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนไทย 

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

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

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3 ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability รุ่นที่ 6) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ได้รบัมอบหมายโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  

 ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนมุติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2562 มีมติอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 

ดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง  

ประเภทคา่ตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม  

• ประธานกรรมการ   40,000 บาท/ครั้ง  

• กรรมการ             20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง  

• กรรมการตรวจสอบ  

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

• กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม  

• ประธานกรรมการ   25,000 บาท/ครั้ง 

• กรรมการ             20,000 บาท/ครั้ง/คน 

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่มี  
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(2) โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561  

ให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิปีของงบการเงินรวมปีนั้นๆ ทั้งนี้ให้มี

ผลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัสในวงเงิน 0.97 ล้านบาท 

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562  

 

กรรมการที่ครบวาระปี 2562 

 

1. นายวิชัย แซ่เซียว 20,000 20,000 20,000 - 20,000 120,237.50 200,237.50 
  

หมายเหตุ :      

 *โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562  

 **นายนฤชิต เรืองชัยปราการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาท ในปี 2562  

                 (ย้ายไปประจำบริษัทย่อย ในต่างประเทศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) 

 

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ  

 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัท เป็นไปเพื่อดูธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบาย

ธุรกิจของบริษัท 

รายชื่อ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนทั้งปี  

WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70) 

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร  ประธานกรรมการ 12,000 ดอลลารส์ิงคโปร์ 
  

รายชื่อกรรมการ 

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

(บาท) 

เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท) 
โบนัสกรรมการ 

ผลการดำเนิน 

งาน ปี 2561* 

รวม(บาท) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

องค์กร 

การประชุมสามัญ

ผูถ้ือหุ้น 

ประจำปี 62 

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร 200,000 - - - 40,000 120,237.50 360,237.50 

2. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  100,000 100,000 - - 20,000 120,237.50 340,237.50 

3. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 80,000 60,000 - - - - 140,000 

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 100,000 80,000 25,000  20,000 120,237.50 345,237.50 

5. นางอารยา คงสุนทร  100,000 - 20,000 - 20,000 120,237.50 260,237.50 

6. นายชูเดช คงสุนทร 100,000 - - - 20,000 120,237.50 240,237.50 

7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 100,000 - - 100,000 20,000 120,237.50 340,237.50 

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 100,000 - - 80,000 20,000 120,237.50 320,237.50 
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การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  

ลำดับ ชื่อ - สกุล 

หุ้นสามัญบริษัท (จำนวนหุ้น) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เพิ่ม / (ลด) 

ระหว่างรอบปีบญัช ี

1 นายเอกพล พงศ์สถาพร  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2 รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3 นางวันดี ปฏิเวชวงศ์  N/A ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4 นายเจริญเกียรติ หุตะนานัน  15,000 15,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5 ดร. อารยา คงสุนทร  144,728,780 144,728,780 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส : นายชูเดช คงสุนทร  

6 นายชูเดช คงสุนทร 99,739,320 100,639,320 900,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร  

7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  66,857,280 66,857,280 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  200,000 200,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

9 นายนฤชิต เรืองชัยปราการ 250,000 250,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

10 นางสาวสาวดี อัศวมานะ 255,000 255,000 ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

11 นายโชคชัย พฤฒิสาร*  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ :  

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ

จากผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

หรือการเงินทีเป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  

 2. ตามโครงสร้างของบริษัท WICE  ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้น 10 คนข้างต้น  

 3. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย  

  *ผู้บริหารได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 

 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPI : Key Performance Indicator) ซ่ึงรวมถึงผล

ปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติ

ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และ

สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม  

 สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็น

ธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน และผลประโยช น์ใน

ฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท  
 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ลาออก ระหว่างปี 2562) ที่ได้รับ

ค่าตอบแทนรวม สำหรับปี 2562 ดังนี้   

 
           หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวน 8 คน จำนวน 8 คน จำนวน 7 คน 

เงินเดือนรวม  24.88 21.47 20.30 

เงินรางวัลพิเศษ ( โบนัส) 5.15 1.91 2.17 

รวม 30.03 23.38 22.47 

 
บุคคลากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมพีนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามโครงสรา้งธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 373 แยกเป็นบริษัทดังนี ้ 
 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                      232 คน           

1. Sales & Marketing  36 คน 

2. Sea Freight Operations 25 คน 

3. Air Freight Operations 30 คน 

4. Billing Operations 27 คน 

5.LSP Operations 73 คน 

7.การเงิน&บัญชี  20 คน 

8. หน่วยงานสนับสนุน  21 คน 

บริษัทย่อย                                                                                       141 คน 

WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 39 คน 

WICE Logistics (Hong Kong). Ltd. 13 คน 

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกดั 77 คน 

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ประเทศไทย)  12 คน 
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ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562  
 

รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอืน่ๆ  132,108,062.32 

เงินสบทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 3,045,675.50 

ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว (กองทนุเงินสะสม) 4,230,054.43 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ซ่ึงมี

เง่ือนไขการสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้  
 

อายุงาน 
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 
 
(3) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  

 ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัดอบรม

พนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเอง

และการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยพนักงานแต่ละคนต้องเข้าอบรมอย่างน้อย  48 

ชั่วโมงต่อปี 
  

ตัวอยา่งหลักสูตรการอบรม 

• การจัดการเครือข่ายโลจิสตกิส์  

• สิทธิประโยชนป์ระกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม  

• ISO9001:2015 

• Tools for Logistics Solutions 

• อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนไีฟ 
 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรของ

องค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจัดทำแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสำหรับปี 2562 เพื่อ

ยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะนำมาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุป

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทได้ ดังนี้ 
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รายการ  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (บาท) 622,428.97 1,550,220.94 1,148,841.87 613,645.13 393,812.21 

หมายเหตุ : ในปี 2562 ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ลดลงเนื่องจากมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานนอกเข้าให้

ความรูแ้ก่พนักงานเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย  
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9. การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอด

ระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซ่ึงได้ถือปฏิบัติสื่บเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การ

กำกับดูแลกิจที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนด

นโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษั ท ทั้งนี้ 

คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเร่ืองการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้  

• ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – 
CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

 
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริ มให้บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และสำหรับปี 2562 มีการดำเนินการ ดังนี้  
 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น  

ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเร่ืองไม่อยู่ในเกณฑ์ที่

กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ   บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ฯ  

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรง

แรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ซ่ึงสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากติดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ 

(Bus Rapid Transit) หรือ BRT อาคารสงเคราะห์ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

ก่อนการประชุม 

• เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท มีสิทธิเสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 

2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

58 
 

• บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเร่ืองที่นำเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทน

ทำหน้าที่พิจารณากลั่งกรอง คุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควร เสนอเป็นระเบียบ

วาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจง

เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

สำหรับปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  

• แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 

ด้วย 

• เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ 

รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม 

• การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ 

ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด 

ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

• แจ้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน แลจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทาง

ไปรษณ์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 7 วันก่อนประชุม  
 

วันประชุม 

• จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดอาหารและเครื่องดื่ม

ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  

• จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย

ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง  

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา

กฎหมาย อาสาพิพักษ์สิทธิ รวมทั้งนักกฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  

• ก่อนการประชุมบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง

ชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

• ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการปรชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเร่ืองตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือ

หุ้นรวมทั้งจดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน  
 

หลังการประชุม  

• บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติ

ดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุ

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.wice.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 ปี

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561-2562  
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยทั้งผู้ถื อหุ้นไทยและ

ต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  
 

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ น

ธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล secretary2@wice.co.th ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกลองและพิจารณาเร่ืองต่างๆ ให้มีการ

ดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้างต้น ที่มีหน่วยงานนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน  
 

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียมากำหนดเป็น

แนวปฏิบัติที่ดี และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้ งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2562 มีดังนี้  

 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ผู้ถือหุ้น เช่น 

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็น

กรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.wice.co.th และอีเมล 

secretary2@wice.co.th ตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
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ลกูค้า 

 บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ ราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่าน

กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่

กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า  หากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าบริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อ

ร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด 
  

 คู้ค้า 

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดกับคู่

ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบ

ในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

คู่แข่งทางการค้า  

เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากลภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า   บริษัทฯ จึงกำห นด

นโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  

 

เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เง่ือนไขข้อกำหนดของสัญญา เง่ือนไขค้ำประกันการ

บริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำ ให้เจ้าหนี้เกิดความ

เสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จึงรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย  

 

ภาครัฐ 

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้า

โครงการหารือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

กฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

พนักงาน 

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามจรรยาบรรณบริษัท คุ้มครองสิท ธิ

มนุษยชนตามกฎหมาย และปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

ด้านการดูแลพนักงาน 

การบริหารค่าตอบแทน  

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ใน

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทกำหนดงบประมาณการ

บริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผล



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                           แบบ 56-1 

61 
 

การดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

ในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุงประสิทธภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 

การบริหารสวัสดิการ  

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัด

สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลังเกษียณอายุ และค

รอลคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเล้ียง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงานงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ 

(เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ (เช่น กองทุนสำรองเล้ียงชีพ การประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือตามโอกาส)  
 

การดูแลพนักงานในระยะยาว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นราย

เดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง

พนักงานตามอายุงานของพนักงาน  
 

ด้านการพัฒนาพนักงานงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม  

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานโดยกำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 

48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อการปฎิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้การอบรม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ด้าน จากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการทดสอบความรู้พนักงาน อาทิเช่น การทำแบบทดสอบ TOEIC วัดความรู้

ความสามารถทางด้านภาษา เป็นต้น  
 

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน

บริษัท สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงาน
ของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัท
ตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ 
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 ผู้ร่วมลงทุน  

บริษัทฯ เคารพซ่ึงสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมล งทุน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ

ร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วม

ทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จ ตาม

วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน  
 

 สื่อมวลชน  

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยัง

สาธารณชนได้อย่างถูกต้อวและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนรวมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความ

สนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้ารวมงานแถลงข่าว หรือกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทฯ มุ่งเน้นเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร้ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วยข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขข้องอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานเลขานุการบริษัท 

(Company Secretary) ทำหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม  

1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่ 

• ข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชี

วิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงาน

ประจำปี ซ่ึงรวยถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเส่ียง 

• ข้อมุลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วน

ได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการ

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

• เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th  พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางการ

ติดต่อกับกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อีเมล ประกาศหนังสือพิมพ์ Press Release และกิจกรรมต่างๆ  

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

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และย้ำ

เตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามเร่ืองการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารชนไป

ใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ถือรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้  

1) กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมี

การซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 

คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างปีของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี  

ทั้งนี้ ในปี 2562ที่ผ่านมา ไม่ปรากฎการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่

อย่างใด 

2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาห้ามการซ้ือขายหลักทรัพย์

เป็นระยะเวลา 7 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ

สาธารณชนและไม่ทำการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ

แล้ว  

3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องและการใช้อย่างถูกต้องซ่ึงข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า /คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ  

4) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และ

นโยบายนั้นเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัย ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน  
 

นักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศุนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน

สถาบันและรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจ น

ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน  
 

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

อย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting,งานแถลงข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้ 

การพบปะนักลงทุน /การจดักิจกรรม 

SET Opportunity day 2 

การเข้าพบที่บริษัทฯ  5 

การประชุมทางโทรศัพท์  5 

Analyst Meeting 1 
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การเปดิเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

26 

 

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้  

1) ทางจดหมาย :  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 

 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

2) ทางโทรศัพท์ :  66 (0) 2681-6181 ต่อ 3501 

3) ทาง E-mail : secretary2@wice.co.th / investor@wice.co.th 

4) ทางโทรสาร :  66 (0) 2681-6123  

5) เว็บไซต์     :  www.wice.co.th 

mailto:secretary2@wice.co.th
mailto:investor@wice.co.th
http://www.wice.co.th/
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในเร่ืองต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ 

รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งปฏิบัติดังนี้  

1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ  

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายก้านการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เอขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินการระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัฒตก

รรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช่ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องเป็น

ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs) 

ทางการเงินและแผนงานต่างๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่

กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  
 

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลการปฎิบัติงานเพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้น

พื้นฐานด้านความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มี

การรักษาผลประโยชน์ สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนักปฏิบัติ

ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่เน้นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ สื่อ

สารสนเทศทั้งภายในและประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผย

ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”  
 

4. การบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การ

บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัถตุประสงค์และพิจารณาความ

เส่ียงที่มีนัยสำคัญทั้งระดับองค์กร  กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรังปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อลด

ระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและ

ทันท่วงที ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง” 
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5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัเการทั่วไป และตำแหน่งที่เกี่ ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนด

ของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงาน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซ่ึงเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนี่

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้อ งทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับ

บุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนองาน ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ  
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  บริษัทฯ รักษาไว้ซ่ึงเจตนารมณ์ในการดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

กำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กรอรวมถึงการคอร์ รัปชันทุก

รูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่แสดงออกถึงความุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้  
 

การดำเนินการตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง

ฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC ) เมื่อปี 2560 และในปี 2563 

บริษัทฯ จะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทั้ง 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม

เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด  
 

No Gift Policy 

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็น

จุดเร่ิมต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฎิบัติใน

เร่ืองการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้บงง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของ

กลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ เรียกร้อง / ไม่รับของขวัญ ของ

กำนัล การเล้ียงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท

ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือ

การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอก

ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  
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การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่พบเห็นสิ่งที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Business Code of Conduct) การทุจริตและคอร์รัปชันหรือในกรณีอื่นใด สามารถรายงานแจ้งหรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมก าร

ตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือช่องทางอื่นใด ที่มีผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจ  

ทางไปรณีย์  : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ หรือ เลขานุการบริษัท  

     บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  

     เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120  

กล่องรับความคิดเห็น   : ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ 

อีเมล (E-mail) : banomyong.ruth@gmail.com , araya@wice.co.th ,  secretary2@wice.co.th  

เว็บไซต ์  : www.wice.co.th  
 

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบานการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย  

1. การคัดกรองข้อร้องเรียน: หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทารพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน หากข้อมูลมีเหตุผลและ

หลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณาและรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ  

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง: หน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณาทำการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการเสนอมาตรการเยียวยา

ความเสียหายหรือผลกระทบของข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

3. การพิจารณาสั่งการข้อร้องเรียนที่มีมูล : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

ข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

4. การรายงาน: ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้วจะรายงานให้ผผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้ง

รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือ  

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และนโยบายการรับข้อร้องเรียนดังนี้   

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการปกป้อง  

หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน 

2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการ

รักษาความปลอดภัยเกี่ยววกับเอกสาร  

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ  
 

สถิติข้อร้องเรียน  

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 41 เร่ือง แยกเป็นดังนี้  

- ด้านลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ  จำนวน 38 เร่ือง  

- อื่นๆ    จำนวน 3 เร่ือง 
 

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างปีและรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย  

 

mailto:banomyong.ruth@gmail.com
mailto:araya@wice.co.th
mailto:secretary2@wice.co.th
http://www.wice.co.th/
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คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการฉพาะเรื่อง  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึง

เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บน

พื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการทั้งหมดได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎอยู่ในรายงานหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมการบริษัทฯฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้ งการประชุม 

และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
 

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำ

หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใจแบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี  
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด  

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Skill Matrix ของกรรมการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ตลอดจนความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้าน โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการแบ่งเป็น  
 

การสรรหากรรมการรายใหม่  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูล

กรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมี

ความสมบรูณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับการเสนอแต่งต้ังกรรมการรายเดิมตะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา 

และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา  
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมากรอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและ

เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คนจากกรรมการบริษัท 8 คน ซ่ึงเป็นกึ่งหนึ่งตาม

ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ทั้งนี้กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่างว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากกรรมการ

ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทณ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์
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ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  
 

บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้  
 

ประธานกรรมการบริษัทฯ  เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปร ะธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการ

แบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนแบะเหมาะสม สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ  

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อ

ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ และที่กำหนดไว้ ใน

ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่าง

ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระ การประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อน

การประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า ทั้งสิ้น 5 ครั้ง  
 

 ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์

ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติ โดยการลงมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซ่ึงกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเ สียง หาก

คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วน

ได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองนั้นๆ 
 

 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการ

ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบ

วาระการประชุมต่างๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

อ้างอิง  
 

 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Google 

Drive เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่าน Link ทางอีเมล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ระบบ Line Application ในการ

ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและเร่ืองอื่นๆ ที่สำคัญ   
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ง 2 แบบ คือ 

ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเกณฑ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต.  
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่

ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 8 คน 

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)  

 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 93.85 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่        1) โครงสร้างและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)  

 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.17 
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

องค์กร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี 

โดยสรุปผลการประเมินรายคณะดังนี้  
 

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรังการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี  
 

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำ

บรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้พิจารณา

นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลัก

ปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก

ปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนา

ความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร วมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อ

เตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการลงมา 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อ

พัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้ 
 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเร่ืองของลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อม

กับจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือ 

บริคณห์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ส่งมอบให้แก่กรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

การอบรมของกรรมการ 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทกุคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าทีก่รรมการอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่ 

• การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเร่ืองการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และ

บริษัทที่ได้เขา้ร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ ตลอดจน

ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  ร้อยละ 96 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร้อยละ 87.28 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ร้อยละ 87.50 
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• การเข้าอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการทบทวนความรู้

เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้ารบัอบรม /สถาบัน 

1.นายเอกพล พงศ์สถาพร  - National Director Conference (NDC 1/2019) / 
  สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 

2.รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์  - ไม่มี  
3.นายเจริญเกยีรต ิหุตะนานันทะ  - ไม่มี 
4.นางวันดี ปฏิเวชวงศ ์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019  

  สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 
5.ดร. อารยา คงสุนทร  - CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 /ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 คร้ังที่ 2/2019 
“Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

6.นายชูเดช คงสุนทร  - ไม่มี 
7.นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร - ไม่มี 
8.นางสาวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม - หลักสูตร วิเคราห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

- หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่ จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ หรือ

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการชองบริษัทจดทะเบียนต้องผ่าน

การอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซ่ึงได้แก่  Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee 

Program (ACP) และEthical Leadership Program (ELP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป  
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

หลักสูตรการอบรม 

 

 

รายช่ือ 

กรรมการบริษัท  

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 

LEADERS

HIP 

PROGRAM 

(ELP) 

COMPANY 

SECRETARY 

PROGRAM 

(CSP) 

ANTI-

CORRUPTION 

FOR 

EXECUTIVE 

PROGRAM 

(ACEP ) 

1.นายเอกพล พงศ์สถาพร  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.นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ   DAP111/2014       

4. นางวันดี ปฏิเวชวงศ์  DAP161/2019       

5.ดร. อารยา คงสุนทร  DCP 181/2013        

6.นายชูเดช คงสุนทร   DAP SEC/2014       

7.นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร  DAP SEC/2014   ACPG 42/2017 ELP 

10/2017 

  

8.นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  DAP148/2018     CSP65/2015  

 

  สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่าย

จัดการ และยังประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท   
 

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน  

บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดบับริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ

ผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันทีก่ำลังจะเกษยีณอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับตำแหน่ง และเพื่อใหก้ารถ่ายทอดงาน

เป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยรายละเอียดของแผนการสืบทอดตำแหน่งงานถูกระบไุว้ในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน”  
 

นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน  

การบริหารองค์กรและบุคลากร  

 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึง

ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหาร

จัดการหน่วยงานต่างๆ   

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ โดนการ

เตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการบริหาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัท

ฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว บริษัทฯ กำหนดนโยบายเร่ืองระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้เพื่ อให้การ
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กระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคล บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (KPIs ) 

ภายในแต่ละสายงานนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

เป็นระยะๆ ภายหลังที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในแต่ละ

หน่วยงาน เพื่อการประเมินผลงานอย่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใ ห้เกิด

การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายบริษัทฯ  
 

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง  

 บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารในปัจจุบันของ

บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขั้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงาน

ได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซ่ึงนอกจากจะเป็นการประเมินโดนบุคคลที่สาม

ด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ และยังมี เป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่งตลอดจนตำแหน่งสำคัญ ที่บริษัทใน

กลุ่มด้วย  
 

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมและ

พัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ในด้านต่างๆ ของพนักงานให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) หรือความสามารถ (Capabilities) กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาที่จะจัดขึ้นจะประกอบไปด้วยแบบที่เป็นทางการ (Formal 

Program) แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal Program) การเรียนรู้ในงาน (On-the-Job Training) ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-managed 

Learning) ตลอดจนการสอนและแนะนำงาน (Coaching and Mentoring) โดยบริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นตาม

ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นสำคัญ อันจะช่วยก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายในการทำงานและสร้างความพึงพอใจในการทำงาน

ของพนักงานให้เกิดขึ้นด้วย 
 

ขอบเขตของการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน  

1. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือ

ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถหรือทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น  

2. พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทกำหนดไว้ (Mandatory Training 

Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามที่พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้กำหนดร่วมกันตามความจำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือเป้าหมายในการดำเนินงานของ

บริษัท  

3. การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จของพนักงานโดยทั่วไป 

(Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมใน

หลักสูตรนั้นๆ  โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและโอกาสในการนำความรู้ที่จะได้รับมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทได้โดยตรงหรือไม่เป็น

สำคัญ 
 

การวิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา  

1. บริษัทจะจัดให้มีการสำรวจและกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการ

ที่กำหนดไว้   
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2. เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารฝ่าย /

แผนกต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละฝ่าย/แผนก 

3. การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา  ให้พิจารณากำหนดจากข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน (Employee Performance Evaluation) ซ่ึงผู้บริหาร

ในแต่ละฝ่าย/แผนกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน (Individual Development Plan - 

IDP) เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น 

- แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นว่า การนำ

เทคโนโลยีมาใช้ มีระบบการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ซ่ึงพนักงานจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

- กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ 

เข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม 
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10. รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Report) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR 

เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะ

เป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุนชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรม

ความเป็นไทย  โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ใน

แต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมาก

ที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือ

ของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย 

 แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกรจากหลาย

หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการอกแบบโครง ซ่ึงจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม 

ดังนี้  

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนั้นๆ  

2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมี

บทบาทร่วม 

3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้

ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม   

 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติเพื่อให้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยนำม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้  
 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดี

ต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือ

ร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้น

พื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล 
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3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน 

ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การ

รักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  

7. หลีกเล่ียงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงาน

ด้วยความสุภาพ 
 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มกีารจัดกจิกรรม ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อบรมให้ความรู้พนักงานขาย 
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3. จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำป ี2562 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รกัษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาลู่ทางอยา่ง

ไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 

2. พัฒนาการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพือ่เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
 

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะตา่งๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏบิัติ 

ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ รณรงค์ให้มีการเปิดใช้

แอร์-ไฟ ตามเวลาเริ่มงาน และเลิกงาน ที่อุณหภูมิ 25 องศา และมี

การการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักกลางวัน  
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1.2 นโยบายการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือการ REUSE เพื่อลดโลกร้อน และ

การลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 

อิเล็คทรอนิค เพื่อความรวดเร็ว ทันต่อเวลา  

 

 

 

 

 

1.3 นโยบายงดใช้ถุงพาสติกและกล่องโพม โดยให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้า

แทนการใช้ถุงพาสติกและนำปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโพม หรือ

แก้วพาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชมุชนและสังคม  

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน

และสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัต ิดังนี้ 

1. การสนับสนุนการจา้งงานในชุมชน 

2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กจิกรรม

บริจาคโลหิต เป็นต้น 

3. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  

4. ควบคุมให้มีการปฏบิัติอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้ 

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบ

ต่อประเทศชาติ 
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7) การดำเนินงานและการจดัทำรายงาน 

 บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับเดยีวรวมกับแบบเสดงข้อมูลประจำป ี(56-1) และรายงานประจำปี (56-2)  

8) การดำเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 -ไม่ม ี

9) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) 
 ในปี 2562 บริษัทได้ปรับแผนการทำกจิกรรมการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยืนต่อไป และบริษทัยังคงตระหนักถึงการ
แบ่งปันต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดลอ้มอยู่เสมอ 
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11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามขอ้มูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุประบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเส่ียง 3) ด้านการควบคุม

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซ่ึงได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว อีก

ทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่

ชัดเจน 
 

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ ได้เร่ิมมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2558 และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ

หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
 

11.3  กิจการที่ได้รับแตง่ตั้งจากบริษัทให้ปฏบิัติหน้าทีต่รวจสอบการควบคุมภายใน 

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2562 บริษัท บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซ่ึง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการ

ควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้

องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 มีดังนี้ กระบวนการ

บริหารงานบริการทางเรือ, กระบวนการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินและกระบวนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากร 
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12. รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัยต่อการพิจารณาอนุมัตกิารทำรายการระหวา่งกัน หรือรายการที่เกีย่วโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม ดังนี้  
 

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย  

 การที่บริษัท ไวส ์โลจิสติกส ประกอบดว้ยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหลา่นั้นดำเนินธุรกิจที่ตอ้งทำธุรกรรมระหวา่งกัน การใช้บริการ การให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนนุทางด้านเทคนิคหรือบุคคกร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏบิัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหวา่งกันของ

บริษัท ดังกล่าวต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ 
 

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

 การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท 

และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษทัอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้อย่าง

ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเล่ียงการทำธุรกรรมทีอ่าจกอ่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก  

 บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดย

กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา 

คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพจิารณาอนุมัติการทำรายการระหวา่งกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร จะแจ้งให้บริษัททราบ

ถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะ

นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน

ได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด  
 

นโยบายหรือแนวโน้นการทำรายการระหว่างกัน  

 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ 

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

 บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีสิ้นสุด  
ณ 31 ธ.ค.62 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.62 

คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น
และความสมเหตุสมผล 

1.ดร. อารยา  คงสนุทร  
2.นายชเูดช คงสนุทร 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ค่าเช่าที่ดนิ                     
(สำนกังานใหญ่) 

1,526,979 ไม่มียอดค้าง บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนด์(มี
กรรมการและผู้ถือ หุ้นร่วมกัน คือ นาง
อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร) 
เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของ
สำนักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53901 
มีเนื้อที่  1 งาน 70 2/10 ตารางวา  ตั้งอยู่ที่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

  

 

   

ได้มีการจัดทำสญัญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 
ปี ตั้งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2557 – 30 
มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดอืน
รายละเอยีด ดังนี ้

  
  

  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 

  
  

  รวมค่าเช่าทั้งสิน้จำนวน 30,539,586 บาท 
  

  

  

     โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมนิโดยผู้
ประเมนิอิสระเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะ 
และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นจาก ก.ล.ต.  คอื บริษทั เอเจนซ่ี 
ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด 
     การบันทกึบัญชีค่าเชา่บันทกึรับรู้ตามวธิี
เส้นตรงเท่าๆกันทุกเดือน โดยบริษัทมกีาร
บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17 

1.ดร. อารยา คงสุนทร  
2. นายชเูดช คงสนุทร 

เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ค่าเช่าที่ดนิ 420,000 ไม่มียอดค้าง บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ
สำหรับพนักงาน โดยโฉนดที่ดนิเลขที่  
53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดนิ 977 
หน้าสำรวจ 9146  ตั้งอยู่ที ่แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2561 –  30 มถิุนายน 2562 
และฉบับที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 –  30 มิถุนายน 2563 โดยคิดค่าเช่า  
35,000 บาทต่อเดอืน โดยอัตราคา่เช่าคิด
อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของ
อาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นพืน้ที่ดนิ
ซ่ึงอยู่ติดกัน 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.62 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.62 

คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น
และความสมเหตุสมผล 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte. Ltd. 

เป็นบริษัทย่อย                                     
(ถือหุ้นโดย WICE 

ร้อยละ 70) 

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

5,350,497 602,062 WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. 
เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท 
ท ำหน้ าที่ ใน ก ารติ ด ต่ อ ป ระส าน เพื่ อ
ให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซ่ึงจะ
มีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัท
ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Wice 
Logistics(Singapore) Pte.Ltd. ทำหน้าที่
ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขต
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีการคิดค่าบริการ
ระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการ
บริก ารของบริ ษัท  ทั้ งนี้  บ ริ ษั ท  Wice 
Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. มี ก า ร
จัดทำสัญญา Agency Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

15,896,140 1,771,230  

รายได้ค่าบริหาร
จัดการ 

278,046 ไม่มียอดค้าง เป็นรายได้ค่าบริหารจัดการประสานงาน
ระหว่างกัน ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมี
อัตราค่าบริการต่อเดือนๆละ 1,000 SGD 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  

363,380 56,432 เป็นค่าที่พักของฝ่ายบริหารที่เดินทางไป
ประชุมที่สิงค์โปร์จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับ
ทางบริษัท 16,039 SGD 

เงินปันผลรับ  47,522,931 ไม่มียอดค้าง เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2562 จำนวน 2,870,524 
เหรียญสิงค์โปร์ เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 
70% เท่ากับ 2,009,366.80 เหรียญสิงค์
โปร์ และกำหนดจ่ายเงินปัน ในวันที่ มี.ค./ 
ก.ค. และ พ.ย. 2562 

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน 
โซลชูั่นส ์จำกัด  

เป็นบริษัทย่อย                                   
(ถือหุ้นโดย WICE 
ร้อยละ 99.99) 

เงินปันผลรับ 8,650,708 ไม่มียอดค้าง เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผล
ในวันที่  29 มีนาคม 2562 

รายได้จากการบรกิาร 
/ ลูกหนีก้ารค้า  

792,466 792,466 บริ ษัท ให้บริการจั ดการขนส่ งประเภท 
Customs  Transport และ Sea Freight 
แก่บริษัทย่อยเนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่
แหลมฉบังจึงสะดวกในการจัดการโดยมีการ
คิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing 

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า  

4,000 4,000 

รายได้ค่าบรกิาร
จัดการด้านบัญชี
การเงิน / ลูกหนี้อืน่  

187,500 ไม่มียอดค้าง เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ
ระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี 
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งาน เป็ น ไปอ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านบริหาร
จัดการด้านการเงินและบัญชี  ในอัตรา 
2,500 บาทต่อไตรมาส ระยะเวลา ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 – 1 ตุลาคม 2562
และ ใน อั ต รา  60 ,000  บ าท ต่ อ เดื อ น 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 1 
ตุลาคม 2563 โดยใช้วิธีการ Allocation 
Cost 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.62 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.62 

คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น
และความสมเหตุสมผล 

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน 
โซลชูั่นส ์จำกัด  

เป็นบริษัทย่อย                                   
(ถือหุ้นโดย WICE 
ร้อยละ 99.99) 

เงินคืนจากเงินลงทนุ 40,500,000 ไม่มียอดค้าง บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด มี
การลดทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้นเป็น 
13,500 หุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
ลดทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้นเป็น 
13,500 หุ้น 

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

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

885,395 51,528 WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ใน
การติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขต
ต่ างประ เทศที่ ตน ดู แล ซ่ึ งจะมี ก ารคิ ด
ค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็น
หนึ่ งในตัวแทนต่างประเทศของ  Wice 
Logistics (Hong Kong). ทำหน้าที่ในการ
ติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศ
ไทย ซ่ึงจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน 
และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัท Wice Logistics (Hong Kong) 
มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

12,901,061 1,089,088 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

6,251 ไม่มียอดค้าง เป็นค่าที่พักของฝ่ายบริหารในการเดินทาง
ไปประชุม จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับทาง
บริษัท 202.30 USD 

เงินปันผลรับ 8,173,533 ไม่มียอดค้าง เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อ
วั น ที่  26 เ ม ษ า ย น  2562 จ ำ น ว น 
2,526,503.85 เหรียญฮ่องกง เป็นเงินปัน
ผ ล รั บ ข อ ง บ ริ ษั ท  80% เ ท่ า กั บ 
2,021,205.48 เหรียญฮ่องกง และกำหนด
จ่ายเงินปัน เดือน พ.ย. 2562-ธ.ค.2562 

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส ์จำกัด 
  

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

รายได้จากการ
บริการ/ลูกหนี้การค้า 

15,000 1,003 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด 
เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่ใน
การติดต่อประสานเพื่อให้บริการ ซ่ึงจะมี
การคิดค่าบริการในอัตราตลาด  ทั้งนี้บริษัท 
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการ
จัดทำสัญญา Agency Agreement 

ต้นทนุการให้บริการ/
เจ้าหนีก้ารค้า 

11,385,961 2,374,463 

รายได้ค่าบริหาร
จัดการด้านบัญชี
การเงิน/ลกูหนีอ้ื่น 

540,000 ไม่มียอดค้าง เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ
ระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี 
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งาน เป็ น ไปอ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านบริหาร
จัดการด้านการเงินและบัญชี  ในอัตรา 
60 ,000 บ าท ต่ อ เดื อน  โดย ใช้ วิ ธี ก าร 
Allocation Cost ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 – 1 ตุลาคม 2562 

เงินให้กูย้ืม  
ดอกเบ้ียรับ / 
ดอกเบ้ียค้างรับ 

8,000,000 
170,959 

ไม่มียอดค้าง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิ่ล โลจิสติกส์ จำกัด 
กู้ยืมเงินจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่  24 
มกราคม 2562 ถึงวันที่  24 มกราคม 2563 
เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.50 อ้างอิงอัตราดอกเบ้ียธนาคารกสิกร
ไทย MLR+1.25%  และมีการจ่ายคืนเงินกู้
ทั้งหมดใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
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บุคคล/นิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีสิ้นสุด 
ณ 31 ธ.ค.62 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.62 

คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น
และความสมเหตุสมผล 

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส ์จำกัด 
  

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

เงินให้กูย้ืม  
ดอกเบ้ียรับ / 
ดอกเบ้ียค้างรับ 

5,000,000 
83,333 

2,916,667 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเท่ิล โลจิสติกส์ จ ำกัด 
กู้ ยืมเงินจำกบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท ระยะเวลำในกำรกู้ ยืมเร่ิมวันท่ี  1 
สิงหำคม 2562 ถึงวันท่ี   31 กรกฎำคม 
2563 เป็นระยะเวลำ 1 ปี อัตรำดอกเบีย้
ร้อยละ 4.00 อ้ำงอิงอัตรำดอกเบีย้ตำมท่ี
ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรำดอกเบีย้
เท่ำกนัทกุประเทศ  

เงินให้กูย้ืม  
ดอกเบ้ียรับ / 
ดอกเบ้ียค้างรับ 

5,000,000 
79,269 

3,333,333 บริษัท ยูโรเอเชีย โทเท่ิล โลจิสติกส์ จ ำกัด 
กู้ ยืมเงินจำกบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท ระยะเวลำในกำรกู้ ยืมเร่ิมวันท่ี   9 
สิงหำคม 2562 ถึ งวัน ท่ี   31 สิ งหำคม 
2563 เป็นระยะเวลำ 1 ปี อัตรำดอกเบีย้
ร้อยละ 4.00 อ้ำงอิงอัตรำดอกเบีย้ตำมท่ี
ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรำดอกเบีย้
เท่ำกนัทกุประเทศ 

ค่าธรรมเนยีมสัญญา
ค้ำประกนั/ภาระค้ำ
ประกนัวงเงนิสินเชือ่ 

1,400,000 ไม่มียอดค้าง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเท่ิล โลจิสติกส์ จ ำกัด 
กู้ยืมเงินจำกธนำคำรกสิกรไทย โดยบริษัท 
ไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ค ำ้
ประกันสินเชื่อจ ำนวน 70,000,000 บำท 
ระยะเวลำในกำรกู้ยืม 5 ปี ท ำสญัญำวันท่ี 
7 มีนำคม 2562 โดย บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ 
จ ำกัด  (มหำชน) คิดค่ำธรรม เนียมค ำ้
ประกนัสญัญำ 2 % จำกวงเงินกู้ 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
 

 รอบบัญชีของบริษัทฯ เร่ิมวันที ่1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทกุป ี
 

13.1 ผู้สอบบัญชแีละสรปุรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึงมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แ สดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึงมีนางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีที่

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แสดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึงมีนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้แ สดง

ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

 ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 

 ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
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13.2 งบกำไรขาดทุน  

หน่วย : ล้านบาท 

งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2560 2561 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้หลักจากการใหบ้ริการ 1,396.37 99.57 1,832.11 99.03 2,220.88 99.55 21.22 

ต้นทุนการให้บริการ 1,054.29 75.18 1,454.71 78.63 1,868.61 83.76 28.45 

กำไรขั้นต้น 342.08 24.39 377.41 20.40 352.27 15.79 -6.66 

  รายได้อื่น 5.96 0.43 18.00 0.97 10.00 0.45 -44.43 

  รายได้รวม 1,402.33 100.00 1,850.12 100.00 2,230.88 100.00 20.58 

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย 348.04 24.82 395.41 21.37 362.27 16.24 -8.38 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 46.13 3.29 41.96 2.27 34.14 1.53 -18.63 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 170.92 12.19 208.62 11.28 256.41 11.49 22.91 

  รวมค่าใช้จา่ย 217.05 15.48 250.57 13.54 290.55 13.02 15.95 

กำไรจากการดำเนินงาน 130.99 9.34 144.84 7.83 71.73 3.22 -50.48 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01 100.00 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.18 0.01 4.88 0.26 6.73 0.30 37.95 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 130.81 9.33 139.96 7.56 64.72 2.90 -53.76 

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 23.25 1.66 26.23 1.42 20.77 0.93 -20.83 

กำไรสุทธิสำหรบัป ี 107.55 7.67 113.73 6.15 43.95 1.97 -61.35 

การแบง่ปันผลกำไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 89.70 6.40 96.19 5.20 61.97 2.78 -35.57 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

17.85 1.27 17.53 0.95 -18.02 -0.81 -202.78 
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งบกำไรขาดทุน (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

งบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2560 2561 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น: 

รายการที่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรอืขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

-1.04 -0.07 -4.42 -0.24 -18.16 -0.81 311.15 

ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผ่ือขาย 

1.20 0.09 -0.92 -0.05 0.95 0.04 -204.36 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 
รายการที่ถกูบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง 

-0.24 -0.02 0.18 0.01 -0.19 -0.01 -204.41 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -0.08 -0.01 -5.15 -0.28 -17.39 -0.78 237.84 

รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

0.00 0.00 -4.65 -0.25 2.55 0.11 -154.85 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.93 0.05 -0.51 -0.02 -154.85 

รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.00 0.00 -3.72 -0.20 2.04 0.09 -154.85 

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสำหรบัป ี -0.08 -0.01 -8.87 -0.48 -15.35 -0.69 73.03 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี 107.47 7.66 104.85 5.67 28.60 1.28 -72.72 

การแบง่ปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 89.62 6.39 87.32 4.72 46.62 2.09 -46.61 

ส่วนที่เปน็ของผู้มสี่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

17.85 1.27 17.53 0.95 -18.02 -0.81 -202.78 

กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท บาท: หุ้น 0.14  0.15  0.10  -33.33 

จำนวนหุ้นสามัญถัว่เฉลี่ยถว่งน้ำหนัก (ลา้นหุ้น) 651.90  651.90  651.90  0.00 
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13.3 งบแสดงฐานะการเงิน 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 
2560 2561 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 203.67 18.45 208.23 14.67 149.33 9.49 -28.28 

เงินลงทุนชั่วคราว 97.73 8.85 101.01 7.11 152.69 9.70 51.16 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 300.00 27.18 442.46 31.16 596.09 37.88 34.72 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0.00 0.00 9.39 0.66 2.97 0.19 -68.34 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.52 0.59 34.72 2.45 32.79 2.08 -5.56 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 607.93 55.07 795.81 56.05 933.87 59.35 17.35 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 2.10 0.19 2.10 0.15 2.84 0.18 35.24 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 143.33 12.98 223.53 15.74 229.64 14.59 2.73 

ค่าความนิยม 99.40 9.01 139.84 9.85 139.84 8.89 0.00 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 248.66 22.53 256.17 18.04 266.98 16.97 4.22 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 100.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.40 0.22 2.35 0.17 0.34 0.02 -85.69 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 495.89 44.93 623.99 43.95 639.70 40.65 2.52 

รวมสินทรัพย ์ 1,103.82 100.00 1,419.80 100.00 1,573.57 100.00 10.83 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
                    ห น่ ว ย  : ล้ า น
บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
เปลี่ยน 

แปลงร้อยละ 
2560 2561 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร  0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 0.42 - 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 129.58 11.74 326.62 23.00 463.87 29.48 42.02 

 เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน  0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 0.35 - 

 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป ี

0.00 0.00 0.02 0.00 14.35 0.91 69,286.16 

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป ี

0.77 0.07 4.00 0.28 4.09 0.26 2.22 

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10.93 0.99 15.55 1.10 18.99 1.21 22.11 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11.22 1.02 9.58 0.67 14.64 0.93 52.75 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 152.49 13.81 355.78 25.06 528.02 33.56 48.41 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี

0.00 0.00 0.23 0.02 45.13 2.87 19,955.59 

 เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.19 - 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี

0.01 0.00 7.21 0.51 3.37 0.21 -53.25 

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

0.00 0.00 43.07 3.03 45.74 2.91 6.20 

  สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 

16.83 1.52 18.15 1.28 19.95 1.27 9.93 

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 33.43 1.52 36.58 2.58 34.47 2.19 -5.77 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1.29 0.12 1.59 0.11 7.28 0.46 358.17 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51.56 4.67 106.83 7.52 158.95 10.10 48.79 

รวมหนี้สิน 204.06 18.49 462.61 32.58 686.97 43.66 48.50 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 
                     หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 
2560 2561 2562 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

  ทุนจดทะเบียน 325.95 29.53 325.95 22.96 325.95 20.71 0.00 

  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 325.95 29.53 325.95 22.96 325.95 20.71 0.00 

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 347.78 31.51 347.78 24.49 347.78 22.10 0.00 

  กำไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย 17.14 1.55 22.25 1.57 27.74 1.76 24.66 

  กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 117.31 10.63 126.44 8.91 108.18 6.87 -14.44 

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 6.52 0.59 1.37 0.10 -16.02 -1.02 -1,270.03 

  ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 85.08 7.71 133.41 9.40 92.98 5.91 -30.31 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 899.77 81.51 957.20 67.42 886.60 56.34 -7.38 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103.82 100.00 1,419.80 100.00 1,573.57 100 10.83 
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13.4 งบกระแสเงินสด                                                                      
                                                                                                                                                 
                    หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด  
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 130.81 139.96 64.72 

รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน: 

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 27.95 31.72 42.13 

  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -0.72 0.07 -0.09 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 0.00 0.00 0.00 

  (กำไร) ขาดทนุจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 0.31 -1.31 0.17 

  กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว -0.13 -2.57 -1.63 

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.16 -2.96 4.57 

  ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจรงิ 0.43 -0.09 0.32 

  ดอกเบี้ยรับ -0.61 -1.83 -0.50 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.18 2.98 6.92 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดำเนินงาน 161.38 165.96 116.61 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น -21.63 -57.90 -154.44 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -2.40 -20.55 1.93 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -0.48 0.05 2.01 

สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -24.51 -78.40 -150.50 

หนี้สินดำเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 10.42 104.94 137.09 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น -1.25 -1.64 5.05 

  สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.00 -1.37 0.00 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.30 0.30 5.69 

หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 9.48 102.24 147.84 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน 146.34 189.80 113.95 

  จ่ายภาษีเงินได ้ -29.95 -22.24 -20.26 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 116.40 167.56 93.69 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
  ห น่ ว ย  : ล้ า น
บาท 

งบกระแสเงินสด  
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

  เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 31.03 0.24 0.42 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง - - - 

  เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8.71 - -0.74 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกันเพิ่มขึ้น - -9.39 6.42 

  ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -9.13 -82.36 -38.11 

  ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -1.94 -2.27 -26.94 

  เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.37 1.31 0.84 

  ดอกเบี้ยรับ 0.57 1.81 1.23 

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 10.49 429.52 274.49 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว -48.00 -431.38 -324.00 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 -3.28 0.00 

เงินสดสุทธ ิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน -7.89 -95.80 -106.39 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 8.49 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 0.00 0.00 6.59 

 เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 0.25 59.24 

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 42.00 0.00 

  เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -7.14 -6.79 -4.04 

  ซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - -1.94 0.00 

  ดอกเบี้ยจา่ย -0.18 -0.39 -4.24 

  เงินปันผลจ่าย -69.98 -97.89 -99.21 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -77.31 -64.77 -33.18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง  -1.04 -2.44 -13.01 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ 30.16 4.55 -58.90 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 173.52 203.67 208.23 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 203.67 208.23 149.33 
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13.5 อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.99 2.24 1.77 

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.94 2.11 1.70 

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.34 0.59 0.28 

  อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 4.65 4.94 4.28 

  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 67 68 84.00 

  อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้ (เท่า) 8.14 6.38 4.73 

  ระยะเวลาชำระหนี ้ (วัน) 43 57 76.00 

  วงจรเงินสด (วัน) 24 11 8.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร 

  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.50% 20.60% 15.86% 

  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 9.34% 7.83% 3.22% 

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 88.86% 147.34% 151.19% 

  อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 7.67% 6.15% 2.78% 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.97% 10.36% 6.72% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดำเนินงาน 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 8.13% 7.62% 4.14% 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 62.58% 52.58% 27.35% 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.27 1.47 1.49 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

  อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.23 0.48 0.77 

  อัตราการจา่ยเงินปันผล (%) 78.02% 77.22% 70.57% 

  
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Dilute)  (บาท) 0.14 0.15 0.10 
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14. การวิเคราะหแ์ละคำอธิบายของฝ่ายจดัการ  
 
14.1 เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปี  
 
ช่วงเวลา   เหตุการณ์สำคัญ 
 
ไตรมาสที่ 1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ลงทุนใน Euroasia Total 
Logistics (China) co., ltd เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดบริษัทนี้ได้เรียกชำระค่าหุ้นใน
ส่วนแรก จำนวน 2.9 ล้านหยวนจีน คิดเป็นจำนวน 13.8 ล้านบาท และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด 
ได้ชำระค่าหุ้นแล้ว 
 

การลดทุนจดทะเบยีนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
- บริษัท  ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 54 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 13.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1,000 บาท) และได้จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวันที ่29 มีนาคม 2562 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกดั 
 

เงินปันผลรับ 
- จาก บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 8.7 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
- จาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd (เดิมชื่อ Sun Express Logistics, Pte Ltd.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.5 

ล้านบาท ประกาศจา่ยปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2562 
 

ไตรมาสที่ 2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ได้ เข้าลงทุนใน Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company 

Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านดอง โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทนี้ร้อยละ 40 คิดเป็นจำนวน 

200 ล้านดอง คิดเป็นเงินจำนวน 274,500 บาท บริษัทแห่งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และ 

ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระค่าหุ้น 

- WICE Logistics (Hong Kong) Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่ WICE Logistics 

(Shenzhen) co., Ltd ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านหยวนจีน 

โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวน 1.4 ล้านหยวนจีน หรือ จำนวน 10.4 ล้านบาท 
 

เงินปันผลรับ 

- จาก WICE Logistics (Hong Kong) Limited รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8.2 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 26 

เมษายน 2562 
 

เงินปันผลจ่าย 

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำป ี2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 

84.75 ล้านบาท 
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 จัดการขนส่ง สิ นค้ า ทาง ทะ เ ล จัดการขนส่ง สิ น ค้ า ทาง อา กา  บริ การ โลจิส ติ กส์ บริ การขนส่งทาง บกข้ าม แ ดน

รายไ ด้จากกา ร บริ การ    
  หน่วย :  ล้ านบาท 2562 2561

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบรษิัทในปี 2562  

สามารถสรปุไดด้ังนี ้
 

รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,220.88 ล้านบาท และ 1,832.11 ล้านบาท 

ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 388.77 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 21.22 จากการรับรู้รายได้ที่บริษัทลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วน ร้อย

ละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด อีกทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ได้มีการลงทุนใน WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited 

ในสัดส่วน ร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทฯ จึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ 

ซ่ึงสามารถจำแนกประเภท รายได้ดังนี้ 

 

จากงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

จากงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้  
                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายไดบ้ริการ 2562 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 650.34 630.96 19.38 3.07 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากา  813.05 902.74 -89.69 -9.94 

จัดการโลจิสติกส์  353.77 369.94 -16.17 -4.37 

จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน 478.74 0.00 478.74 100 

ตัดรายการระหว่างกัน  -75.02 -71.53 -3.49 4.88 

รวม รายได้จากการบริการ 2,220.88 1,832.11 388.77 21.22 
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1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 650.34 ล้านบาท และ 

630.96 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 19.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.07 ตามลำดับ เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก WICE Logistics (Shenzhen) 

Company Limited ซ่ึงรายได้หลักเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีผลทำให้รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมา 

2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากา  สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 813.05 ล้านบาท และ 

902.74 ล้านบาท ลดลง 89.69 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 9.94 ตามลำดับ จากสถานการณ์ Trade war มีผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท โดยลูกค้าลดกำลังการผลิตทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการลดลงตามไปด้วย 

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับปี ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 353.77 ล้านบาท และ 

369.94 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 16.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 ซ่ึงเกิดจากงานบริการคลังสินค้ากับลูกค้ากลุ่ม

หนึ่งที่สัญญาสิ้นสุด จึงทำให้รายได้จากการจัดการโลจิสติกส์ลดลง  

4. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 478.74 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้

รายได้ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซ่ึง มีงานบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เป็นรายได้หลัก 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเร่ิมทำการรับรู้รายได้จากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมี

สัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้อื่นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.00 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 18.00 

ล้านบาทลดลง 8.00 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.45 ในปีนี้บริษัทเลือกที่จะลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเส่ียงต่ำจึงมีผลทำให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่ากับปีก่อน 
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รายไ ด้อ่ืน
 หน่วย :ล้ านบา ท
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 ต้นทุนการให้บริการ ทั้งหมดของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,868.61 ล้านบาท และ 

1,454.71 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 413.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.45 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท ยูโรเอเชีย       

โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน 

ดังนี้ 

 ต้นทุนการให้บริการ สามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ : 

1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561  จำนวน 513.11 

ล้านบาท และ 497.38 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16  

2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากา  สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 659.16 

ล้านบาท และ 735.70 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 76.54  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.40  

3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 301.19 ล้านบาท และ 

293.15 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 

4. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 470.63 ล้านบาท ซ่ึงในปี 2561 ไม่มี

ยอด  เพิ่มขึ้น 470.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
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ต้นทุนจา กการ บริก าร     
 หน่วย :  ล้ านบาท 2562 2561
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 จั ดก า ร ขน ส่ ง สิน ค้ า ท า ง ท ะ เ ล จั ดก า ร ขน ส่ ง สิน ค้ า ท า ง อ าก า บริ ก า ร โ ลจิ ส ติก ส์ บ ริ ก า ร ขน ส่ ง ท า ง บก ข้ าม แ ดน ร ว ม  ก า ไ ร ข้ัน ต้น

ก าไรขั้นต้น    
 หน่วย :  ล้านบาท 

2562 2561
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                                     หน่วย : ล้านบาท 

กำไรขั้นต้น 2562 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 137.23 133.58 3.65 2.73 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากา  153.89 167.04 -13.15 -7.87 

บริการโลจิสติกส์ 52.58 76.79 -24.21 -31.53 

บริการขนส่งทางบกข้ามแดน 8.57 0.00 8.57 100.00 

รวม กำไรขั้นต้น 352.27 377.41 -25.14 -6.66 

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 2562 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) % 

จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 21.10% 21.17% -0.07% 

จัดการขนส่งสินค้าทางอากา  18.93% 18.50% 0.42% 

บริการโลจิสติกส์ 14.86% 20.76% -5.89% 

บริการขนส่งทางบกข้ามแดน 1.79% 0.00% 1.79% 

รวม อัตราส่วนกำไรขั้นต้น  15.86% 20.60% -4.74% 
 

กำไรขั้นต้นของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 352.27 ล้านบาท และ 377.41 ล้านบาท ตามลำดับ 

ลดลง 25.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.66 ประกอบกับ อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 15.86% และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 20.60% ลดลงจากงวดปีก่อน เนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้าม

แดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น มีผลทำให้สัดส่วนต้นทุนเม่ือเปรียบเทียบกับรายได้สูงอัตราการ

ทำกำไรจึงลดลงไปด้วย 
 

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 137.23 ล้านบาท และ 

133.58 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 เท่ากับ 21.10% และ 21.17 % ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.07%  กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล เพิ่มขึ้น

เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีการรับรู้กำไรจาก WICE Logistics (Shenzhen) co., Ltd ซ่ึงมีรายได้หลัก คือรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล  
 

กำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากา  สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 153.89 ล้านบาท และ 

167.04 ล้านบาท ลดลง 13.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.87 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เท่ากับ 18.93% และ 18.50 % อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.42 % กำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงเนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีงาน

โครงการจากกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงจบโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว 
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2562 2561

กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 52.58 ล้านบาท และ 76.79 ล้าน

บาท ตามลำดับ ลดลง 24.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.53 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เท่ากับ 14.86 % และ 20.76% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 5.89 % กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ลดลงเนื่องจาก ในปีนี้งานบริการคลัง 

สัญญาบริการกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งสิ้นสุด และในปีนี้บริษัทมีการลงทุนซ้ือรถหัวลากหางพวงเพิ่มขึ้นทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้นอัตราการทำกำไรจึงลดลง  
 

กำไรขั้นต้นของการให้บริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 8.57 ล้านบาทโดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.79 % เป็นกำไรขั้นต้นที่เกิดจาก บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านการ

ขนส่งข้ามแดน ต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง  ในปีแรก ประกอบกับการกำหนดราคาขายที่ต่ำ เพื่อทำการตลาดในระยะแรก จึงทำให้กำไร

ขั้นต้นในปีนี้ค่อนข้างต่ำ 

  

 

 

 

 

 

 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 

2562 2561 จำนวนเงิน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  34.14 41.96 -7.82 -18.63 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  256.41 208.62 47.79 22.91 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6.73 4.88 1.85 37.95 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  20.77 26.23 -5.46 -20.83 
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ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 34.14 ล้านบาท และ 41.96 ล้านบาท 

ตามลำดับ ลดลง 7.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.63 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงทำให้การจ่ายค่าคอมมิชั่นลดลงแปรผันตามกำไรที่ลดลง  
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 256.41 ล้านบาท และ 208.62 ล้าน

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 47.79 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ WICE Logistics (Shenzhen) 

Company Limited และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นในปีนี้ ประกอบกับในปีนี้บริษัทมีได้รับผลกระทบ

จาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  ซ่ึงได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี ให้มี

สิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบต้องตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้าน

บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6.73 ล้านบาท และ 4.88 ล้านบาท 

ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.95 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงินในการซ้ือหัวลากเพื่อการลงทุนในบริษัท ยูโร

เอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัดรับรู้ดอกเบี้ยจ่าย เต็มปีในปีนี้  ประกอบกับในปีนี้ บริษัทไวส์โลจิสติกส์ เองก็มีการลงทุนในหัวลาก หางพ่วงเพิ่มเติม ทำให้มี

สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 20.77 ล้านบาทและ 26.23 ล้านบาท 

ตามลำดับ ลดลง 5.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.83 จากผลกำไรที่ลดลง 

กำไรสุทธิของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 61.97 ล้านบาท และ 96.19 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 34.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.57 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล  โลจิสติกส์ จำกัด มีผลขาดทุนจากการ

ดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง  จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิ

ของบริษัทลดลง เนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว 

61
.97

96
.19

2562 2561

ก า ไรสุทธิ   
 หน่วย :  ล้ านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149.33 208.23 

  เงินลงทุนชั่วคราว 152.69 101.01 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 596.09 442.46 

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 2.97 9.39 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 32.79 34.72 

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 2.84 2.10 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 229.64 223.53 

  ค่าความนิยม 139.84 139.84 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 266.98 256.17 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.06 0.00 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.34 2.35 

รวมสินทรัพย์ 1,573.57 1,419.80 
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สินทรัพย์ 

 บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,573.57 ล้านบาท และ 1,419.80 ล้านบาท ตามลำดั บ 

ปรับเพิ่มขึ้น 153.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.83 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกตุ ดังนี้  
 

1.1 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 152.69 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 

51.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.16 เกิดจากบริษัทมีการนำเงินที่ได้จากการลดทุนใน บริษัทไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด และที่ได้จากเงิน

ปันผลจากบริษัทย่อยไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งมีความเส่ียงต่ำ 
 

1.2 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 596.09 ล้านบาท และ 442.46 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 

153.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.72 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถชำระ

หนี้ปกติ 
 

1.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 229.64 ล้านบาท และ 223.53 ล้านบาท ตามลำดับ 

ปรับเพิ่มขึ้น 6.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.73 เกิดจากบริษัทมีการซ้ือยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วงเพื่อใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกที่มีการ

ขยายงานเพิ่มขึ้น 
 

1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 266.98 ล้านบาท และ 256.17 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับ

เพิ่มขึ้น 10.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.22 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA ( Per-chase Price Allocation ) ของ WICE Logistics 

(Shenzhen) Company Limited ซ่ึงมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน  

เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 6.59 0.00  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 463.87 326.62  

เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 5.49 0.00  

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14.35 0.02  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.09 4.00  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 18.99 15.55  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14.64 9.58  

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.13 0.23  

เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3.00 0.00  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3.37 7.21  

เจ้าหนี้ค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 45.74 43.07  

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19.95 18.15  

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 34.47 36.58  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 7.28 1.59 

รวมหนี้สิน 686.97 462.61 

 

 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

106 
 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 686.97 ล้านบาท และ 462.61 ล้านบาท ตามลำดับ  เพิ่มขึ้น 

224.37 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.50  เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการ

ลงทุนซ้ือรถหัวลาก และหางพ่วง ทำให้บริษัทต้องใช้เงินในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่ องในระยะแรกจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สิน

เพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม  2561 เท่ากับ 886.60 ล้านบาท และ 957.20 ล้านบาท ลดลง 70.60 ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ  7.38 เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับมีการจ่ายเงินปันผลจึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.48 เท่า หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้ นในงบการเงิน ซ่ึงปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่

ค่อนข้างต่ำเนื่องจากบริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้มีความเส่ียงด้านการเงินต่ำ โดยไม่มีต้นทุนทางการเงิน

และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ 
 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน สำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 93.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 64.72 ล้านบาท 

และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 42.13 ล้านบาท 
 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2562 ลดลง 106.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือทรัพย์สินถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่

การซ้ือยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 65.05 ล้านบาทและซื้อ-ขายเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 

49.51 ล้านบาท 
 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับปี พ.ศ.2562 ลดลง 33.18 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 99.21 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อ

ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 8.28 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการกู้ยืม 74.32 ล้านบาท 

93
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อัตราส่วนทางการเงิน  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้

ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร

ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับ

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้               

ดร.อารยา คงสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง

ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
   
 ชื่อ         ตำแหน่ง                           ลายมอืชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
 
2.  นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการบริหาร    - นายชูเดช คงสนุทร -    
 
3.  นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร    - นางสาวฐิติมา ตันตกิุลสนุทร - 
 
4.  นางสาวบุศรินทร ์  ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน   - นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม - 
 
ผู้รับมอบอำนาจ 
 
 ชื่อ         ตำแหน่ง              ลายมือชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานกุารบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเอกพล พงศ์สถาพร 
 

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

- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร National Director 
Conference (NDC) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 1/2019 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Role of the 
Chairman Program (RCP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่ที ่
40/2017 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Anti- Corruption 
for Executive Program (ACEP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
รุ่นที่ 12/2014 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Director 
Certification Program จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 141/2011 

- ผ่านการอบรม 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 

 

 

 

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

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

บมจ. ไวส ์โลจิสตกิส ์

 

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกดั 

 

 

บจก. ทิปโก ้ไบโอเท็ค 

 

บจก. ทิปโก ้รีเทค 

 

บจก. ทิปโก ้เอฟแอนด์บี 

 

 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

ผู้ผลิตบรรจกุระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้น
และผลไม้รวม 

 

วิจัยและพัฒนาขยายสายพนัธุ์พืช 

 

ค้าปลีก เครื่องดืม่และอาหาร 

 

ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งนำ้ผลไม้ นำ้แรธ่รรมชาติ 

 
 

ผ 

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
 
 

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

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 2 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- 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 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Ethical 
Leadership Program (ELP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่ที ่
18/2020 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 442004 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นที่ 13/2006 

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Certification Program จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 103/ 2007 

 

2557 – 2561 

 

2544 – ปัจจุบัน 
 

2539 – ปัจจุบัน 

 

2538 – ปัจจุบัน 

 

2536 – ปัจจุบัน 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 

บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป 

 

บมจ. ซีออยล ์จำกัด 

 
บจก. ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร ์
 

บจก. โกลบอล อนิไซด์  

 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ 
และการขนส่ง 

ผู้ผลิตหนงัววัฟอกสำเรจ็รปูรายใหญ ่

 

ขายน้ำมันและปิโตรเคม ี

 
รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพมิพ ์
 

ขายปลีกเครือ่งประดับ 

 

สถาบันการศกึษา 

 

 

 

นาย เจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 
  
 

69 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บัณฑิต       สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอ์ุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

- ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 

ไม่มี 0.0002% 2557 – ปัจจุบัน 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 3 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

รุ่นที่ 11 ของมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ ์

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

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
2545 – 2555 

รองประธานฝา่ยโลจิสตกิส์ บจก. ยูแทคไทย บริการผลิตชิ้นสว่น อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส ์

นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ 56 - ปริญญาโท การตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
161/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน  

 

2562 – ปัจจุบัน 

 

2555 - 2562  

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  
 

กรรมการตรวจและกรรมการ
อิสระ 
 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดค้า
ปลีก  

บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 
(ประเทศไทย)  
 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 
(ประเทศไทย)  

 

การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลติภัณฑ์ที่ใช้
ในการทำความสะอาด และขัดเงา 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลติภัณฑ์ที่ใช้
ในการทำความสะอาด และขัดเงา 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 4 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ดร. อารยา คงสุนทร 55 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต  สาขาการ
จัดการทั่วไป  วิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี:  บัญชีบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO’s Orientation 
Course for New IPOs จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 

- ผ่านการสัมนา TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD) 
2019 ครั้งที่ 2/2019 จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Research Alliance 
2018 (R-RA 1/2018) จากสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย  

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

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 181/2013 

 
 

ภรรยา 
นายชเูดช คงสนุทร 

 

22.20% 2561 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน  

 

2557 – ปัจจุบัน 
 

 

 

2549 – ปัจจุบัน 
 

 

2536 - 2557 

 

 

2549 – 2556 
 

 

2551 – 2556 
 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ  

 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

กรรมการ 
 

 
กรรมการผู้จดัการ 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 
 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บจก. ยูโรเอเชยี โทเทิล            
โลจิสตกิส์  
 

WICE Logistics (Hong Kong) 
Ltd. 
 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte Ltd. 
 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 

 

 

บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน 
โซลูชั่นส์  

 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

 

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด ์   
โลจิสติคส์  

 

บจก. ไวส์ โลจิสตกิส ์

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบ
รถบรรทกุ (CBS)  
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

 

 

ให้บริการรับจัดการคลังสินค้าและบริการ
จัดการซัพพลายเชน 

 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 
 

นายหน้าตัวแทนรับจัดการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ 

 

นายหน้าตัวแทนรับจัดการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 5 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชูเดช คงสุนทร 
 

56 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต  สาขา
พาณิชนาวี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวทิยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุน่ที่ 24/2017 

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

สามี 
ดร. อารยา คง

สุนทร 

 

15.43 % 
  

2561 – ปัจจุบัน 

 
2561 – ปัจจุบัน 

 

2559 – ปัจจุบัน  

 

2557 – ปัจจุบัน 

 

 

2549 – ปัจจุบัน 

 

 
 

2549 - 2557 
 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ 

 
  

กรรมการผู้จดัการ 

 

 
 

กรรมการ 

บจก. ยูโรเอเชยี โทเทิล          
โลจิสตกิส์  
 

WICE Logistics (Hong Kong) 
Ltd. 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte Ltd. 

 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 

 

บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน 
โซลูชัน่ส ์

 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบ
รถบรรทกุ (CBS) 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 
 

ให้บริการโลจิสตกิส์ ด้าน Air Freight 

 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

 
 

ให้บริการรับจัดการคลังสินค้าและบริการ
จัดการซัพพลายเชน 

 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 6 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 
 
 

54 - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขา
ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกจิ สาขาการเงนิ 
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 คง

สุนทร 

10.25 % 2559 – ปัจจุบัน  
 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 

 

 

 
2537 - 2557 
 
 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
สนับสนุนองคก์ร 
 

กรรมการ 

บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน 
โซลูชั่นส ์
 
บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส์  
 
 
 
 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการรับจัดการคลังสินค้าและบริการ
จัดการซัพพลายเชน 
 
ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 
 
 
 
 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางเรือ 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

 

45 - ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาการเงิน 
(MBA) มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญช ี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์

-  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ไม่มี 0.03 % 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2558 - 2560 
 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชแีละ
การเงิน  
 

ผู้จัดการทัว่ไป 

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์
 
 
 
 
 
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส ์ 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

 

 

 

 

 

นายนฤชิต เรอืงชัยปราการ  47 - MBA Logistics Management วทิยาลยั
เซาธ์อีสบางกอก  

- BBA Accounting  

ไม่มี  0.03 2561 - 2562 

 

2553 - 2560 

ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ Air Freight  
 

รองผู้จดัการทัว่ไป  

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 7 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสาวดี อัศวะมานะ  49 - ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและ
เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ไม่มี  0.03 2561 - ปัจจุบัน  

 

2558 – 2560 

 
 

2553 – 2556 

2547 – 2552 

 

ผู้จัดการทัว่ไป 

 

ผู้จัดการทัว่ไป 

 
 

ผู้อำนวยการบริหาร  

ผู้จัดการทัว่ไป  

บมจ. ไวส์ โลจิสตกิส ์

 

บจก. ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 
 

 

บจก. มารีนไทม์ อะไลแอนซ์  

บจก. มารีนไทม์ อะไลแอนซ์ 

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
 

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นให้บรกิารรับจัดการ
ขนส่งทางอากาศ 
 

ให้บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

นายโชคชัย พุฒิสาร 47 - ปริญญาตรี คณะวิศกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยั
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ไม่มี ไม่มี 2558 – 2562 
 
2545-2548 

ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายคลังสินค้า 
 
ผู้จัดการ คลังสนิค้า 

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

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข 31 - ปริญญาตรี นติิศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยา
รัตนบัณฑิต 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Company 
Secretary Forum (R-CSF 1/2019) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Corruption Risk 
& Control: Technical Update (CRC 
3/2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Effective Minutes 
Taking (EMT) รุ่นที ่42/2018 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

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
ทรัพยากรน้ำภาคตะวนัออก  

ให้บริการโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศแบบ
ครบวงจร 
ผลิตและจดัจำหน่ายแป้งสาล ี
 
ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
 
ให้บริการธรุกจิสาธารณูประโภคด้านน้ำ 
โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่าน
ท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค 
เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวนัออก ให้เป็นเขต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 8 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม 
 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Board Reporting 
Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Company 
Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 
84/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company 
Reporting Program (CRP) รุน่ที่ 
19/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรมหลักสตูร Thai Intelligent 
Investors Program (TIIP-17) จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทนไทย 

- ผ่านการอบรม หลกัสูตรผู้ปฏิบัติงาน
เลขานกุารบริษัท Advances for 
Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) 
รุ่นที่ 1/2016จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย  

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

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

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้  เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท  (หรือ
คณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้ 
− ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
− ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
−  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
− ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อ

หน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
− จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
− หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 



 
 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

                                                                                                                                                  

รายละเอียดเกี่ยวกบัการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม 
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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  

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

บจก. ไวส์ ซันพลายเซน โซลชูั่นส์      B B, D B     

บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์      B A,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. ซีออยล ์  X, Z          

บจก. ลิฟวิง่ เฮดควอเตอร ์  B          

บจก. โกลบอล อนิไซท์   B          

บจก. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)     D        

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

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ,   Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
 
 

บริษัท บริษัทย่อย  
และบริษัทอ่ืนๆ 

เอกสารแนบ 1

 

หน้า 10

 

ชื่อ-สกุล 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
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บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์  - - - - B, C B, C, D B  - - - -  

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

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

บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์  - - - - B A, B - - - - - 

หมายเหต ุ: A = ประธานกรรมการบรษิัท  B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร   E = ทีป่รึกษา 

               X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = กรรมการตรวจสอบ Z = กรรมการอิสระ 
 

ชื่อ-สกลุ 

บริษัทย่อย 



 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 



  
 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาววรลักษณ์  
ลิ้มสุขประเสิรฐ   

ผู้ตรวจสอบภายใน  -  
จากหนว่ยงานภายนอก                 
(สิงหาคม 2557)          
 

46 • ปริญญาโทบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรีบัญชี เกยีรตินิยมอันดับ
สอง มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ประเทศไทย 

หลักสูตรอบรม 
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบ

เจาะลึก ดา้น Monitoring และ 
EQCR สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
ตลาดทุน 

• การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การควบคมุคุณภาพฉบับ  
ที่ 1(TSQC1) 

• แนวปฏบิัติตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพฉบับ  
ที่ 1(TSQC1) สำหรับสำนักงานสอบ
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 จำกัด 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
บริษัท เอสจีว ีณ ถลาง จำกัด 



  
 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัม 
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

บูรณาการสำหรับระบบจัดซ้ือที่ใช้
คอมพิวเตอร์ 

• การตรวจสอบภายในแบบ 
บูรณาการสำหรับระบบขายและลูกหนี้ 

• 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 

รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
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                                                                                                                                                 . 

รายละเอียดอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี - 
  
 


