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

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี ซึ่งได้แก่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี      
(แบบ 56-2) จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละการก ากบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดไ้ม่ว่าจะเป็นลกัษณะการประกอบธุรกจิ การบรหิารจดัการ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์ นอกเหนือจากขอ้มลูในเชงิตวัเลขทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิ ซึง่การทีผู่ล้งทุนเขา้ใจและมขีอ้มูล
ของบรษิทัอย่างเพยีงพอตามความเป็นจรงิ  

  



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                 แบบ 56-1 

1 
 

ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธรุกิจ 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื “WICE”) ย่อมำจำก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) 
(เดมิชื่อ บรษิัท ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั) เริม่ก่อตัง้เมื่อปี 2536 เป็นผูใ้ห้บรกิำรโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศ แบบ
ครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บรกิำรทัง้กำรน ำเข้ำและส่งออก ทำงทะเล และทำงอำกำศ 
ใหบ้รกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร กำรใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศ กำรใหบ้รกิำรขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross Border) และคลงัสนิคำ้ เป็น
หลกั พรอ้มทัง้มยีงับรษิทัในเครอื ในหลำยประเทศชัน้น ำ เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ืองและรวดเรว็  

กลยุทธข์ององคก์ร 
ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิภำยในระยะ 3 ปีขำ้งหน้ำ ดงันี้ 

  บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิภำยในระยะ 3 ปีขำ้งหน้ำ ดงันี้ 
1. เป็นบรษิัทฯ ชัน้น ำในกำรเป็นผูใ้ห้บรกิำรโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศแบบครบวงคร มเีป้ำหมำยในกำรขยำยกำร

ลงทุนสร้ำงเครือข่ำยผู้ให้บรกิำรโลจิสติกส์ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ครอบคลุมภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเพิม่ศกัยภำพขององค์กรสู่กำรเป็นผูเ้ล่นในภูมภิำค (Regional Player) 
เพื่อขยำยโอกำสในกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื 

2. บรษิัทฯ เน้นกำรให้บรกิำรด้ำน Logistics and Supply Chain Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้ำที่หลำกหลำย 
และรกัษำฐำนลูกค้ำปัจจุบนั รองรบักำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ ในอุตสำหกรรมที่มกีำรเติบโตของประเทศ ได้แก่
กลุ่มสินค้ำไฮเทค กลุ่ม New S-Curve ในโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) และ
เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต  

3. บรษิทัฯ วำงแผนกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เน้นกำรใหบ้รกิำรทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ใน
เกณฑ์ด ีเพื่อรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรขัน้ต้นใหอ้ยู่ในระดบัทีแ่ขง่ขนัไดใ้นอุตสำหกรรม และสรำ้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่สูงขึน้ 

 
บริษทัย่อย/บริษทัร่วมทุน  

- บรษิัท ไวส์ ซัพพลำยเชน โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (ชื่อเดมิ บรษิัท ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อ
วนัที ่21 ตุลำคม 2545 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 54 ล้ำนบำท และไดล้ดทุนจดทะเบยีนเหลอื 13.5 ลำ้นบำท พรอ้มกบั
ด ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อเมื่อวนัที่ 11 กนัยำยน 2562 โดยด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรคลงัสนิค้ำ และบรกิำรจดักำรซัพ
พลำยเชน ปัจจุบนับรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ รอ้ยละ 99.99 ของทุนช ำระแลว้  

- บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ชื่อเดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”)  ก่อตัง้ขึ้น
เมื่อวนัที ่5 มกรำคม 2545 เป็นบรษิทัฯ รบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศชัน้น ำในประเทศสงิคโปร์ ใหบ้รกิำรครบ
วงจร มเีที่ยวบินที่หลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได ้24 ชัว่โมง มทีีต่ ัง้ส ำนักงำนและคลงัสนิค้ำ
อยู่ใน สนำมบนิชำงง ีเขตกำรคำ้เสร ี(Changi Free Zone Airport) และยงัไดร้บัสทิธใินกำรขนส่งผ่ำนพำเลตของ
สำยกำรบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ท ำให้ไดร้บัควำมสะดวกและรวดเรว็ในกำรขนส่งสนิค้ำ และเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. 
จ ำนวน 700,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของหุน้สำมญัทัง้หมด ต่อมำปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ซื้อหุ้นส่วนทีเ่หลือ
อกี 30%  (ส่วนที ่2) มลูค่ำ 5,354,375 เหรยีญดอลลำรส์งิคโปร ์ท ำใหบ้รษิัทฯ  เป็นเจำ้ของ 100% 

- บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd หรือ “WICE HK” (ชื่อเดิม Universal Worldwide Transportation 
Limited (“UWT”) ) ก่อตัง้ขึน้ปี 2535 ใหบ้รกิำรขนส่งทำงอำกำศและทำงทะเลภำยใตก้ำรควบคุมของ Master Air 
Waybills และ Ocean Bill of Ladings ไปยงัยุโรป เอเชยีตะวนัออกรวมถงึจนีแผ่นดนิใหญ่จำกฮ่องกง และมสีำขำ
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ย่อย Guangzhou , Shanghai และ Shenzhen และเมื่อวนัที่ 4 มกรำคม 2561 บรษิัทฯ ได้ท ำสญัญำเข้ำซื้อหุ้น
สำมญัของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. จ ำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสำมัญ
ทัง้หมด  

- บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) หรอื “ETL” (บรษิัท
ร่วมทุน) โดยเมื่อวนัที่ 14 กันยำยน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตัง้บรษิัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อด ำเนินธุรกิจ
ให้บรกิำรโลจสิติกติกส์ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่ำงประเทศจนี ฮ่องกง 
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ นำงสำวกฤชวรรณ ซื้อเจรญิชยั โดย
บรษิทัฯ ลงทุนในสดัส่วน 40% และมอี ำนำจควบคุมดูแลทำงกำรเงนิ และปัจจุบนัมบีรษิทัย่อยใน 3 ประเทศ ดงันี้ 
ประเทศมำเลเซยี ประเทศเวยีดนำม และประเทศจนี 

 
พฒันำกำรท่ีส ำคญัของ WICE  

2536  ก่อตัง้บรษิทั ไวสเ์ฟรท เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ร่วมทุนกบัไวส์กรุ๊ปจำกฮ่องกงและสงิคโปร ์ 

2545  ขยำยกำรบรกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร  
เขำ้ร่วมสมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (TIFFA) 

2546  ไวสม์คีนไทยเป็นเจำ้ของ 100%  
เชีย่วชำญกำรบรกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงไทย – USA  

2549  ยำ้ยส ำนักงำนสู่ WICE Place  
   ขยำยส ำนักงำนเพิม่ ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

2552  ขยำยส ำนักงำนเพิม่ ณ อ ำเภอแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี 
2555  ขยำยกำรบรกิำรขนส่งดว้ยรถบรรทุกในประเทศ 

   ไดร้ำงวลัสุดยอด SMEs แห่งชำต ิ 
2557  เพิม่ทุนเป็น 225 ลำ้นบำท  

   แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน โดยใชช้ื่อ “บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)” “WICE” 
2558  เพิม่ทุนเป็น 300 ลำ้นบำท  

   เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
2559  เพิม่ทุนเป็น 325 ลำ้นบำท  

ผ่ำนกำรรบัรอง “มำตรฐำนคุณภำพบรกิำรขนส่งดว้ยรถบรรทุก” หรอื “Q Mark” โดยกรมกำรขนส่ง
ทำงบก กระทรวงคมนำคม 
เขำ้ซื้อกจิกำร SUN Express (Singapore) Pte. Ltd. 70% ภำยหลงัเปลีย่นชื่อเป็น “WICE Logistics 
(Singapore) Pte. Ltd” 

2560  ผ่ำนกำรรบัรองโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) 
เป็นผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออโีอ (Authorized Economic Operator :AEO  

2561 เขำ้ซื้อกจิกำร Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80%  ภำยหลงัเปลีย่นชื่อ
เป็น WICE Logistics (Hong Kong)  Ltd. 
เขำ้ซื้อกจิกำร Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภำยหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น 
“WICE Logistics (Hong Kong)”  
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ก่อตัง้บรษิทัร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) ในชื่อ “บรษิทั ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจิสตกิส์ จ ำกดั” สดัส่วน
กำรลงทุน 40% 

2562 ขยำยงำนบรกิำรขนส่งขำ้มพรมแดน  
เพิม่ส ำนักงำนสำขำในจนี 1 แห่ง ที ่เซนิเจิน้ 
5 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน  (CGR) 

 2563  ก่อตัง้ WICE Supply Chain Solutions Co., Ltd. 
เขำ้ซื้อหุน้ส่วนทีเ่หลอือกี 30% (ส่วนที ่2) ของ WICE Logistics (Singapore) Pte Ltd. ท ำใหบ้รษิทัฯ 
เป็นเจำ้ของ 100% 
ไดร้บัรำงวลันักลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่ม ประจ ำปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020) 
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษทัในกลุ่ม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิหลกั ดงันี้ 

                  หน่วย : ลำ้นบำท  

หมายเหตุ :  
 * รำยไดอ้ื่นๆ เช่นก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ดอกเบีย้รบั ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุน เป็นตน้ 

 

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย เป็นผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศแบบครบวงจร 

(International Logistics Services and Solutions Provider) ทัง้กำรน ำเข้ำและส่งออก โดยกำรขนส่งทัง้ทำงทะเล (แบบเต็มตู้และ
แบบไม่เต็มตู้) และทำงอำกำศ และกำรให้บรกิำรด้ำนพธิีกำรศุลกำกร และกำรขนส่งในประเทศ ทำงรถหวัลำก - หำงพ่วง และกำร
ให้บรกิำรขนส่งขำ้มพรมแดน (Cross Border Service) เพื่อรองรบัควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยของลูกค้ำ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรขนส่ง
สนิคำ้แบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คอื กำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งตัง้แต่หน้ำประตูโรงงำนลูกคำ้ตน้ทำงเพื่อส่งมอบไปยงัหน้ำ
ประตูโรงงำนลูกคำ้ปลำยทำง โดยผูส้่งออกเป็นผูร้บัผดิชอบภำระค่ำขนส่ง และแบบ Ex-work คอื กำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้
ทีผู่น้ ำเขำ้รบัผดิชอบภำระค่ำขนส่งตัง้แต่หน้ำประตูโรงงำนผูส้่งออกไปจนถงึมือผูร้บัปลำยทำง 

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส ์(International Logistics Flow) 

 

 

 

 
 

ประเภทของรายได้ 
ส าหรบัปี 2561 ส าหรบัปี 2562 ส าหรบัปี 2563 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ 

1. กำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำง
ทะเล (SEA FREIGHT) 

631.12 34.11 650.34 29.15 655.62 16.37 

2. กำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศ  
(AIR FREIGHT)  

903.41 44.90 813.05 36.45 2130.12 53.18 

3. งำนโลจสิตกิส ์(LOGISTICS SERVICE) 370.12 20.01 353.77 15.86 339.74 8.48 

4.กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ขำ้มพรมแดน 
(CROSS BORDER SERVICE) 

- - 478.74 21.46 979.49 24.45 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (72.54) - -75.02 - -109.44 - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1832.11 99.03 2220.88 99.55 3,995.53 99.75 

รำยไดอ้ื่น** 18.00 0.97 10.00 0.45 10.04 0.25 

รวมรำยได ้ 1850.11 100.00 2230.88 100.00 4,005.57 100.00 
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บรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder) ทัง้น ำเข้ำและ
ส่งออก ด้วยกำรขนส่งทำงทะเลและกำรขนส่งทำงอำกำศครอบคลุมกว่ำ 100 ประเทศ โดยทีมงำนผู้มีประสบกำรณ์และมีควำม
เชีย่วชำญดำ้นระบบโลจสิตกิส์ทีพ่รอ้มเป็นทีป่รกึษำและใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ตลอดจนวำงแผนและ
ออกแบบเสน้ทำงกำรขนส่งใหส้อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด โดยค ำนึงถงึระยะเวลำในกำรขนส่ง 
ต้นทุนในกำรขนส่ง ประเภท/ ลกัษณะของสนิค้ำทีข่นส่ง ควำมสะดวกต่อลูกคำ้ในกำรจดักำรขนส่ง เป็นต้น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
เป็นผู้ให้บริกำรรบัจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศประเภทที่ไม่มีเรือและเครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operation 
Common Carrier หรอื N.V.O.C.C) ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะจดัหำระวำงเรอืหรอืเครื่องบนิจำกผูป้ระกอบกำรขนส่ง คอืสำยกำร
เดนิเรอื หรอืสำยกำรบนิ ที่เหมำะสมเพื่อใหบ้รกิำรแก่ลูกค้ำ ตลอดจนประสำนงำนกบัตวัแทนต่ำงประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือ
เป็นคู่ค้ำทำงธุรกิจ (Business Partner) ของบรษิัทฯ ในประเทศต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเพื่อให้สนิค้ำถึงผู้รบัอย่ำงปลอดภัย
ตำมเวลำทีก่ ำหนด กำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถแบ่งไดด้งันี้ 
 

1. การรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight): 
บรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ ซึ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล โดยบรษิทัฯ 

จะเป็นผูจ้ดัหำระวำงเรอืและตู้คอนเทนเนอร์จำกสำยกำรเดนิเรอืชัน้น ำทีม่ชีื่อเสยีงเชื่อถือได ้ซึ่งบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำตดิต่อสำย
กำรเดนิเรอืด ำเนินกำรต่อรองและจองระวำงเรอืทีเ่หมำะสมกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้แต่ละรำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดข้ยำยเครอืขำ่ยโดย
เข้ำร่วมเป็นภำคสีมำชกิต่ำงๆ เช่น CGLN ภำยใต้ WCA Family Network ท ำให้ปัจจุบนับรษิัทฯ สำมำรถให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่ง
ทำงทะเลครอบคลุมท่ำเรอืหลกัในเขตกำรคำ้ส ำคญัในประเทศต่ำงๆ โดยตลำดหลกัยงัคงเป็นตลำดสหรฐัอเมรกิำ เนื่องจำกบรษิัทมี
ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในเสน้ทำงกำรขนส่งไทย-สหรฐัอเมรกิำตัง้แต่แรกเริม่ ส ำหรบัตลำดหลกัรองลงมำ คอื ประเทศจนี 
ประเทศญีปุ่่ น และประเทศฟิลปิินส ์

กำรขนส่งสนิคำ้โดยเรอืสำมำรถขนส่งสนิคำ้ไดค้รำวละมำกๆ มตี้นทุนในกำรขนส่งทีถู่กกว่ำกำรขนส่งสนิคำ้ทำงเครื่องบนิ เหมำะ
ส ำหรบักำรขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสนิค้ำหลกัๆ ได้แก่ สนิค้ำอเิล็กทรอนิกส์  ประเภทสนิค้ำส ำเร็จรูป, ชิ้นส่วนยำนยนต์ , โครงสรำ้ง
เหลก็และวสัดุก่อสรำ้ง อำหำรกระป๋อง เป็นต้น กำรขนส่งทำงเรอืจะบรรจุสนิคำ้ลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งช่วยใหก้ำรเคลื่อนยำ้ยสนิค้ำ
รวดเรว็และสะดวกยิง่ขึน้ โดยตู้คอนเทนเนอรจ์ะแบ่งออกเป็น 2 ขนำดหลกัๆ คอื ขนำด 20 ฟุต เหมำะกบักำรใชง้ำนบรรทุกสนิคำ้ทีม่ ี
น ้ำหนักมำกแต่มปีรมิำณน้อย และ ขนำด 40 ฟุต เหมำะกบักำรใชง้ำนบรรทุกสนิคำ้ทีม่นี ้ำหนักน้อยแต่มปีรมิำณมำก  

นอกจำกนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยงัมีรูปแบบต่ำงๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิด
หลงัคำ (Open Top) เป็นตน้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และใหเ้หมำะกบัประเภทของสนิคำ้ทีข่นส่ง 

  
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2561 – 2563 

                          หน่วย : TEU 

ประเภทการให้บริการ 
ปริมาณตู้คอนเทนเนอรต่์อปี 

2561 2562 2563 

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

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

รวม 27,367 35,482 34,104 

http://www.gurutransport.com/thai/thailand-ocean-freight.html
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การขนส่งทางทะเล  
สำมำรถแบ่งเป็น 2 แบบ ดงันี้ 

• กำรขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) คอื กำรบรรจุสนิคำ้จนเตม็ตู้คอนเทนเนอร์โดยสนิค้ำในตู้
จะเป็นของลูกคำ้เพยีงรำยเดยีว ไม่มกีำรร่วมใชตู้้คอนเทนเนอร์กบัลูกคำ้รำยอื่นๆ เหมำะส ำหรบัลูกคำ้ที่มกีำรขนส่งสนิค้ำ
ปริมำณมำก โดยหลังจำกบรรจุสินค้ำจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีกำรเปิดตู้จนกว่ำจะถึงจุดหมำยปลำยทำง บริษัทฯ จะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรตัง้แต่กำรติดต่อสำยกำรเดินเรอื ต่อรองค่ำระวำงเรอื จองระวำงเรอื จดัหำตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมำะกบัสนิค้ำ 
ออกแบบเส้นทำงกำรขนส่ง ส่งมอบสนิค้ำลงเรอื ตลอดจนติดตำมสถำนะของสนิค้ำจนถึงท่ำเรอืปลำยทำง จดักำรด้ำน
เอกสำรพธิกีำรศุลกำกร ตลอดจนประสำนงำนกบัตัวแทนต่ำงประเทศในกำรส่งมอบสนิคำ้ใหก้บัผู้ร ับ ทัง้นี้ ลูกคำ้ส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่ม ผูน้ ำเขำ้-ส่งออก 

• กำรขนส่งแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) คอื กำรบรรจุสนิคำ้ไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร์ โดย
สนิค้ำในตู้จะเป็นของลูกค้ำมำกกว่ำหนึ่งรำย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดยีวกนั ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำที่มี
ปรมิำณขนส่งไม่มำกพอที่จะเช่ำตู้คอนเทนเนอร์ทัง้ตู้เพื่อบรรจุสนิค้ำเฉพำะของตนเอง บรษิัทจะท ำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวม
สนิคำ้จำกลูกคำ้แล้วน ำมำบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมกีำรค ำนวณพื้นที่ในกำรจดัวำงและจดัท ำเป็นแผนงำน (Consol 
Plan) ส่งให้กับผู้ร ับบรรจุสินค้ำลงตู้ที่ท่ำเรือ โดยจะมีสถำนีส ำหรับกำรบรรจุสินค้ำเข้ำตู้หรือแยกออกจำกตู้ เรียกว่ำ 
Container Freight Station  
   

2. การรบัจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight): 
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยเป็นผู้ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งเน้นกำรให้บริกำรรบัจดักำรขนส่งสินค้ำทำง

อำกำศ โดยกำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศเป็นกำรขนส่งทีม่ศีกัยภำพสูง เหมำะกบักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทีต่้องกำรควำมรวดเรว็ใน
ระยะเวลำจ ำกดั และเป็นกำรขนส่งที่ใหค้วำมยดืหยุ่นสูงตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงและเวลำไดเ้ป็นอย่ำงดแีต่มตี้นทุนที่สูงกว่ำกำร
ขนส่งทำงเรอืสนิค้ำส่วนใหญ่ที่ขนส่งทำงอำกำศจะมปีรมิำณค่อนข้ำงน้อยหรอืมมีูลค่ำสูงและต้องใช้ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ ซึ่ง
บรษิทัย่อยจะเป็นผูต้ิดต่อและจองระวำงสำยกำรบนิตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดทีลู่กคำ้ต้องกำร โดยค ำนึงถงึควำมรวดเรว็ ควำม
ตรงต่อเวลำ และกำรประหยดัตน้ทุนใหลู้กคำ้ โดยสำมำรถใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศไดค้รอบคลุมเขตกำรคำ้ส ำคญัใน
ประเทศต่ำงๆ ซึ่งตลำดหลักจะเป็นตลำดในแถบเอเชยี เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศจนี เป็ นต้น สนิค้ำส่วนใหญ่จะเป็น
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ 

กำรจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ ให้ควำมส ำคญักบัควำมรวดเร็วและควำมช ำนำญในตัวสนิค้ำ โดยเฉพำะ
สนิคำ้ในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งบรษิทัฯ สำมำรถใหบ้รกิำรจดัส่งสนิคำ้แบบเร่งด่วนภำยใน 24 ชัว่โมง จำกสงิคโปร์มำกรุงเทพฯ แบบ
ประตูถงึประตู (Door-to-Door)ถอืเป็นกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหก้บับรกิำร โดยสนิค้ำส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ที่น ำเข้ำจำก
ประเทศสงิคโปร์มำประกอบในประเทศไทย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีำรใหบ้รกิำรเสรมิส ำหรบัลูกคำ้ทีต่้องกำรให้จดักำรขนส่งสนิคำ้
กรณีฉุกเฉิน เช่น กำรใหบ้รกิำรรบัหิ้วสนิคำ้แบบถงึมอืผูร้บั (Hand Carrier) ภำยใน 24 ชัว่โมง เสน้ทำงเชยีงใหม่-กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ ้
เป็นต้น นอกจำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งดงักล่ำวแลว้ บรษิทัย่อยยงัมบีรกิำรใหค้ ำปรกึษำในกำรจดักำรระบบโลจสิตกิส ์โดยร่วมกบั
ลูกค้ำในกำรคดิหำวธิีกำรจดักำรระบบโลจสิติกส์เพื่อประหยดัต้นทุนในกำรขนส่งให้กบัลูกค้ำ ในลกัษณะกำรรวมสนิค้ ำจำกหลำยๆ 
Supplier ของลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่ง (Combined Cargo) แลว้จดัส่งพรอ้มกนั เพื่อประหยดัตน้ทุนในกำรขนส่ง 
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ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2561 – ปี 2563 
          หน่วย : ตนั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานโลจิสติกส ์(Logistics Service) โดยประกอบดว้ย 

3.1 การให้บริการด้านพิธีการศลุกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport):  
บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหบ้รกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกรควบคู่ไปกบักำรใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศ  

การให้บริการด้านพิธีการศลุกากร (Customs Broker) 
กำรน ำเข้ำหรอืส่งออกสนิค้ำระหว่ำงประเทศต้องผ่ำนพธิีกำรศุลกำกรก่อนน ำสนิค้ำขึ้นหรอืลงเรอื/เครื่องบิน โดยบรษิัทฯ และ

บรษิัทย่อยมกีำรให้บรกิำรด้ำนพธิีกำรศุลกำกรและเป็นตวัแทนในกำรออกสนิค้ำ รวมถงึกำรจดัเตรยีมเอกสำรและกำรให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในกำรน ำเข้ำ-ส่งออกให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวต้องอำศัยผู้ช ำนำญกำรด้ำนพิธีกำร
ศุลกำกร ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บรกิำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรจะต้องมี
ผูช้ ำนำญกำรศุลกำกรประจ ำส ำนักงำนอย่ำงน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกบักรมศุลกำกร ปัจจุบนับรษิทั ฯ มผีูช้ ำนำญกำรศุลกำกร
จ ำนวน 5 คน และมทีีป่รกึษำอำวุโส ซึง่เป็นอดตีผูอ้ ำนวยกำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร  

ทัง้นี้ กำรเป็นตัวแทนออกสินค้ำจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำนทัว่ไป และผู้ประกอบกำรระดับ
มำตรฐำนเออโีอ (Authorized Economic Operator หรอื AEO) ปัจจุบนับรษิทัเป็นตวัแทนออกสนิคำ้ระดบัมำตรฐำน AEO ซึ่งจะเป็น
ทีย่อมรบัในระดบัสำกล กำรยกระดบัมำตรฐำนเป็น AEO ต้องมคีุณสมบตัผิ่ำนเกณฑ์ตำมที่กรมศุลกำกรก ำหนด และมกีำรทบทวน
สถำนภำพทุก 3 ปี ซึ่งบรษิัทได้ยกระดบัเป็นตวัแทนออกของ AEO ในปี 2559 และยื่นต่อทบทวนสถำนภำพในปี 2563 ตำมแผน
ด ำเนินงำนโดยสทิธิพิเศษของตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำน AEO ได้แก่ กำรยกเวน้กำรตรวจสนิค้ำ กำรยกเว้นกำรชกัตวัอย่ำง
สนิค้ำที่ส่งออก สำมำรถใช้หลกัประกนักำรเป็นตวัแทนออกของระดบัมำตรฐำน AEO แทนกำรวำงเงนิหรอืหลกัประกนัของผูข้นส่ง 
เป็นต้น ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นพธิีกำรศุลกำกรและกำรตรวจปล่อยสนิคำ้มคีวำมรวดเรว็ขึน้ และสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืให้กบับรษิัท
และบรษิทัย่อยมำกขึน้ 

 
ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2561 - 2563 

ประเภทการให้บริการ 
ปริมาณขนส่งต่อปี  

2561 2562 2563 

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

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

รวม 17,613 16,165 18,282 
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รายการ 
ปริมาณงานต่อปี 

2561 2562 2563 

จ ำนวน Shipment 16,641 14,125 14,389 

จ ำนวน ตู ้ 32,886 37,802 27,728 
 

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport) 
บริษัทฯ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศเพื่อเป็นกำรสนับสนุนธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ เป็นกำร

ใหบ้รกิำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ โดยบรษิทัใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ในประเทศดว้ยรถบรรทุกหวัลำก-หำงพ่วง รถบรรทุกแบบ
เทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ เป็นต้น โดยให้บรกิำรขนส่งจำกท่ำเรอื/ท่ำอำกำศยำนไปส่งยงัจุดหมำย
ปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำร เช่น โรงงำน หรอื คลงัสนิคำ้ของลูกคำ้ หรอื รบัสนิคำ้จำกโรงงำนหรอืคลงัสนิคำ้ไปส่งยงัทีท่่ำเรอื/ท่ำอำกำศ
ยำน  

ทัง้นี้ ลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรขนส่งดงักล่ำวจะเป็นลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศกบับรษิทัฯ เนื่องจำกบริษทัฯ 
เห็นว่ำกำรให้บรกิำรดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกให้กบัลูกค้ำที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำจำกท่ำเรอืหรอืท่ำอำกำศยำนไปยงั
จุดหมำยปลำยทำง โดยบรษิัทฯ จะเป็นผูจ้ดัหำรถขนส่งทีเ่หมำะสมเพื่อใหบ้รกิำรขนส่งแก่ลูกคำ้ ปัจจุบนับรษิัทมหีน่วยงำนใหบ้รกิำร
อยู่ทีแ่หลมฉบงั และมสีำขำอยู่ทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยบรษิทัมรีถบรรทุกขนส่งสรุปไดด้งันี้ 
 

จ านวนรถบรรทุก ปี 2561 – 2563 
              หน่วย : คนั  

รายการ 
จ านวนรถขนส่ง  

2561 2562 2563 

หวัลำก 27 31 31 

หำงพ่วงบรรทุก 40 45 45 

รถบรรทุก 6 ลอ้ 2 3 3 

รถบรรทุก 4 ลอ้ 4 4 4 

รวมจ านวนคนั 73 83 83 
 

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2561 – 2563 
             หน่วย : ตู ้

รายการ 
ปริมาณการขนส่งต่อปี  

2561 2562 2563 

จ ำนวนตูท้ีใ่หบ้รกิำร 32,886 23,625 28,375 
 

มาตรฐานความปลอดภยัในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก 
บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรขนส่งเป็นอนัดบัแรกควบคู่ไปกบัควำมตรงต่อเวลำซึง่บรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยตระหนักว่ำกำรเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับกำรคัดสรรบุคลำกรที่มีคุณภำพเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย สำมำรถส่งสินค้ำให้ถึงจุดหมำยตำมก ำหนดอย่ำงปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรพัย์สนิของลูกคำ้และบรษิทัฯ รถขนส่งทุกคนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดม้ำตรฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และจะต้องผ่ำนกำร
ตรวจเชค็สภำพก่อนกำรใชง้ำน และมกีำรตรวจสอบสภำพควำมพรอ้มของพนักงำนขบัรถก่อนปฏบิัตหิน้ำที ่บรษิทัไดผ้่ำนกำรรบัรอง
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มำตรำฐำนคุณภำพบรกิำรรถบรรทุก จำก กรมกำรขนส่งทำงบก กระทรำวงคมนำคม (Q - MARK) ตลอดจนไดน้ ำระบบ GPS มำใช้
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนยำนพำหนะมีประสิทธิภำพ โดยติดตัง้กับตัวรถเพื่อติดตำมต ำแหน่งของรถในขณะ
ปฏบิตังิำน บนัทกึและควบคุมควำมเรว็ในกำรขบัขีใ่หเ้หมำะสม เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 การให้บริการคลงัสินค้า (Warehouse):  
เพื่อขยำยกำรให้บรกิำรครบวงจรในดำ้นโลจสิตกิส์ บรษิทัจงึได้ขยำยกำรให้บรกิำรคลงัสนิคำ้ เพื่อครอบคลุมควำมต้องกำรของ

ลูกคำ้ โดยปัจจุบนั บรษิทัใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ใน 3 รปูแบบ คอื 
• คลงัสินค้ำทัว่ไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสนิค้ำส ำหรบัเก็บรกัษำสนิค้ำ ที่อยู่ในรูปของวตัถุดิบ หรอื สนิค้ำ

ส ำเร็จรูปเพื่อจดัเก็บและส่งสินค้ำเข้ำยังโรงงำนผลิตสินค้ำ จดัส่งสินค้ำไปยงัลูกค้ำของลูกค้ำ หรือ ใช้ในกำรเก็บสินค้ำ
ส ำเรจ็รปูของลูกคำ้ เพื่อ รอกำรจดัส่งไปยงัลูกคำ้ในประเทศ หรอื จดัส่งไปยงัต่ำงประเทศ  

• คลงัสินค้ำที่ออกแบบเพื่อลูกค้ำเฉพำะรำย (Dedicated Warehouse) เป็นคลงัสินค้ำที่ออกแบบเพื่อลูกค้ำเฉพำะรำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้รำยนัน้ ๆ เช่น เป็นคลงัสนิคำ้ที่อยู่ในพื้นทีท่ีลู่กคำ้ต้องกำร โดยอำจจะอยู่ใกล้กบัโรง งำน
ของลูกค้ำ หรอื อยู่ใกล้กบัลูกค้ำของลูกค้ำ หรอืออกแบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ ของลูกค้ำ โดยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทั กบัลูกคำ้ 

• บรหิำรคลงัสนิค้ำให้ลูกค้ำ (Onsite Warehouse Management) โดยบรษิัทให้บรกิำรบรหิำรคลงัสนิค้ำให้กบัคลงัสนิค้ำของ
ลูกคำ้เอง ดว้ยกำรออกแบบขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนในคลงัสนิคำ้ กำรวำงแผนก ำลงัคนในคลงัสนิคำ้ กำรจดัหำก ำลงัคนในกำร
ปฏบิตักิำร และกำรควบคุมกำรท ำงำนภำยในคลงัสนิคำ้ของลูกคำ้ใหเ้ป็นไปตำม ดชันีชีว้ดัผลงำน (KPI) ทีต่กลงกบัลูกคำ้ 
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ปัจจุบนั บรษิทัฯ มคีลงัสนิคำ้ส ำหรบัใหบ้รกิำรลูกคำ้ ดงันี้ 
• กำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ทีศ่รรีำชำ เนื้อทีป่ระมำณ 5,000 ตำรำงเมตร 

• กำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ทีแ่หลมฉบงั เน้ือทีป่ระมำณ 5,000 ตำรำงเมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service: CBS) 
บรษิทัฯ ไดจ้บัมอืกบัหุน้ส่วนเพื่อก่อตัง้บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ำกดั หรอื “ETL” เพื่อด ำเนินธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้น

กำรขนส่งสนิค้ำข้ำมพรมแดน หรอื Cross Border Service สบืเนื่องจำกกำรที่ประเทศไทยมพีรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้ำน
ต่ำงๆ ทัง้มำเลเซีย กัมพูชำ ลำว พม่ำ ซึ่งได้มกีำรติดต่อค้ำขำยและขนส่งสนิค้ำตำมชำยแดนกันเป็นปรกติอยู่แล้ว ต่อมำได้มกีำร
พฒันำกำรขนส่งเขำ้สู่ประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศดงักล่ำวเพิม่เตมิ เช่นกำรขนส่งผ่ำนแดนไปยงัสงิคโปร์ผ่ำนทำงมำเลเซยี 
กำรขนส่งผ่ำนแดนไปยงัเวยีดนำม ผ่ำนทำงลำว ในปัจจุบันนี้ ไดม้กีำรพฒันำกำรขนส่งต่อเนื่องเขำ้สู่ประเทศที่มพีรมแดนเชื่อมโยง
ตดิต่อกนัเพิม่เตมิ เช่นกำรขนส่งผ่ำนแดนไปยงัจนี ผ่ำนทำงเวยีดนำมและลำว ในปัจจุบนันี้บรษิทัฯ สำมำรถใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ขำ้ม
พรมแดนจำก สงิคโปร์ ไปยงัจนีได ้โดยกำรรบัสนิค้ำจำกสงิคโปร์ และด ำเนินกำรขนส่งผ่ำนมำเลเซยี ไทย ลำว และเวยีดนำม ก่อน
เขำ้สู่ประเทศจนี 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางท่ีบริษทัฯ ให้บริการเป็นประจ าในปัจจบุนั 
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     สำเหตุที่บรษิัทฯ เน้นกำรให้บรกิำรในเสน้ทำงนี้เนื่องจำกเป็นพื้นที่ตลำดหลกัของลูกค้ำอยู่แล้ว อีกทัง้ที่ผ่ำนมำกำรขนส่งสนิค้ำ
ทำงทะเลประสบปัญหำดำ้นต่ำงๆ ทัง้สภำพภูมอิำกำศ ควำมคบัคัง่ของปรมิำณตู้สนิคำ้ ท ำใหก้ำรขนส่งเกดิควำมล่ำชำ้ กำรใหบ้รกิำร 
Cross Border Service (CBS) จงึเป็นอกีหนึ่งทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้ของบรษิทัฯ  

อีกทัง้เส้นทำงนี้เป็นเส้นทำงหลักที่เชื่อมโยงกำรขนส่งระหว่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียน -จนี และกำรขนส่งโดยเส้นทำงนี้
สำมำรถทีจ่ะเชื่อมต่อกำรขนส่งโดยรถไฟบรรทุกสนิคำ้จำกจนี (China Railways Express) ไปยงัประเทศต่ำงๆ ในทวปียุโรป ภำยใต้
โครงกำร One Belt, One Road (OBOR) ของประเทศจนี 

ในปัจจุบันบริษัทฯ เน้นให้บริกำร Cross Border Service (CBS) ทัง้ในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) และ Less 
than Truck Load (LTL) ผ่ำนสองเสน้ทำงหลกั ไดแ้ก่  

1. ไทย-จนี  
2. ไทย-พม่ำ 

 
 
 

 

 

 

 

รปูแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พม่า 
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กำรใหบ้รกิำร Cross Border Service (CBS) ในรปูแบบของ Full Truck Load (FTL) ของบรษิทัฯ มคีวำมแตกต่ำงจำกผู้
ใหบ้รกิำรอื่นๆ ในตลำด ดงันี้ 

1. ตู้สนิค้ำที่ลูกค้ำผู้ส่งสนิค้ำท ำกำรบรรจุสนิค้ำที่โรงงำน (ต้นทำง) จะเป็นตู้สนิค้ำตู้เดียวกบัที่ลูกค้ำผู้รบัสนิค้ำได้รบัที่
ปลำยทำง 

2. บรษิทัฯ ใชร้ะบบ LOLO ในแต่ละด่ำนชำยแดน ในกำรกำรยกตู้สนิคำ้ทัง้ตู้จำกรถคนัหนึ่งไปยงัรถอกีคนัหนึ่ง โดยวธินีี้ 
สนิค้ำจะไม่มีกำร Transload หรอืกำร Unload สนิค้ำออกจำกตู้หนึ่ง ไป Load ใส่อีกตู้หนึ่ง ตำมด่ำนชำยแดนต่ำงๆ  
ท ำใหล้ดควำมเสยีหำยของสนิคำ้ 

3. รถของบรษิัทฯ ตดิตัง้ระบบ Air Suspension เพื่อลดกำรสัน่สะเทอืน ตลอดเสน้ทำงกำรขนส่ง ซึ่งเป็นระบบทีช่่วยลด
ควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิกบัตวัสนิคำ้ 

4. บรษิัทฯ เน้นเรื่องควำมปลอดภยัของสนิค้ำ โดยใช้ระบบ Smart Log ท ำให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบรษิัทฯ ไม่สำมำรถ
เปิดโดยบุคคลอื่นๆ จำกภำยนอกตูไ้ด ้

5. บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบและดูแลจัดกำรเส้นทำงกำรเดินท ำงของรถบรรทุก โดยศูนย์ควบคุม เส้นทำง 
(Command Center) ตลอด 24 ชัว่โมง 

จะเห็นได้ว่ำบรกิำร Cross Border Service (CBS) ของบรษิัทฯ ถือเป็นอีกบรกิำรหนึ่ง ที่สร้ำงควำมอุ่นใจให้กบัลูกค้ำได้
เป็นอย่ำงด ี

ปัจจุบนั บรษิทัยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ำกดั หรอื “ETL”  มบีรษิทัลูกในหลำยประเทศ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรอย่ำง
ต่อเน่ือง ดงันี้  

• Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd ประเทศมำเลเซยี  
• Euroasia Total Logistics (China) Co.,Ltd ประเทศจนี 
• Euroasia Total Logistics (Vietnam) Co.,Ltd ประเทศเวยีดนำม 
• บรษิทั ยโูรเอเชยี ทรำนสปอรต์ จ ำกดั ประเทศไทย  
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การตลาดและการแข่งขนั 
กลยุทธท์างการตลาด 
จำกกำรทีผู่บ้รหิำรของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัย่อยเป็นผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ ควำมรู ้และควำมช ำนำญในธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำร

ขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ รวมถงึกำรให้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ภำยในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำก-หำง
พ่วง จงึสำมำรถพฒันำบรษิัทฯ ให้เป็นที่ยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำง เป็นหนึ่งในผู้ให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศที่มี
คุณภำพมำตรฐำน และมบีรกิำรที่ครบวงจร ทัง้ในด้ำนควำมหลำกหลำยของประเภทกำรให้บรกิำรและควำมครอบคลุมในเส้นทำง
ขนส่งในหลำยประเทศ รวมทัง้ระบบบรหิำรจดักำรส ำหรบักำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศได้รบักำรรบัรองโดย
มำตรฐำน ISO9001:-2015 จำก TUV NORD โดยบรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้ำและพนัธมิตรทำงธุรกิจ
อย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้ บรษิทัฯมกีลยุทธ์ในกำรแข่งขนั เพื่อรกัษำฐำนลูกคำ้ทีม่อียู่เดมิรวมทัง้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบรษิทั
ฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การให้บริการในหลายรปูแบบ  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรใหบ้รกิำรในหลำยรูปแบบโดยใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทัง้ตลำดสนิคำ้น ำเขำ้

และส่งออก โดยกำรขนส่งทัง้ทำงทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทำงอำกำศ เพื่อรองรบัควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของ
ลูกคำ้ซึ่งเป็นกำรใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมกำรจองระวำงภำยใต้ตน้ทุนทีด่ีทีสุ่ด, ด ำเนินกำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกรทัง้ต้นทำงและปลำยทำง, 
จดัหำคลงัสนิคำ้และกระจำยสนิคำ้, จดัท ำเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรขนส่งทัง้หมด, กำรจดัหำรถบรรทุกเพื่อรบั-ส่งสนิคำ้, บรกิำรอื่นๆ 
เช่น จดัท ำหบีห่อ (กรณีลูกค้ำร้องขอ), จดัท ำประกนัภัยสนิค้ำ เป็นต้น ให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ดูแลและติดตำม
สถำนะสนิคำ้จนถงึเมอืงท่ำปลำยทำง ตลอดจนประสำนงำนกบัตวัแทนต่ำงประเทศ ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเพื่อใหส้นิคำ้ถงึผูร้บัอย่ำง
ปลอดภยัตำมเวลำที่ก ำหนด ซึ่งกำรให้บรกิำรที่ครบวงจรดงักล่ำวเป็นกำรเพิม่มูลค่ำให้กบับรกิำร และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ใหก้บัลูกคำ้ ช่วยลดต้นทุนและลดขัน้ตอนในกำรตดิต่อสื่อสำรกบัหลำยหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยบรษิทัเน้นกำรให้บรกิำรแบบประตูสู่
ประตู (Door to Door) คือ กำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งตัง้แต่หน้ำประตูโรงงำนลูกค้ำต้นทำงเพื่อส่งมอบไปยงัหน้ำประตูโรงงำน
ลูกค้ำปลำยทำง และ แบบ Ex-work คือ กำรให้บริกำรรบัจดักำรขนส่งสินค้ำที่ผู้น ำเข้ำรบัผิดชอบภำระค่ำขนส่งตัง้แต่หน้ำประตู
โรงงำนผูส้่งออกไปจนถงึมอืผูร้บัปลำยทำง  

(2) การให้บริการอย่างมีคณุภาพ 
บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของงำนบรกิำรที่น ำเสนอต่อลูกค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ ซึ่งต้องรวดเร็ว 

ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ โดยเริม่จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำ จดัรูปแบบและเส้นทำงกำรขนส่งที่เหมำะสม โดยจะเสนอ
รปูแบบกำรขนส่งอย่ำงน้อย 3 รปูแบบเพื่อเป็นทำงเลอืกใหก้บัลูกคำ้ และเมื่อลูกคำ้ตดัสนิใจเลอืกแลว้ บรษิทัจะตดิต่อสำยกำรเดนิเรอื/
สำยกำรบนิเพื่อจอง/ต่อรองค่ำระวำง ประสำนงำนกบัตวัแทนในต่ำงประเทศ รบัผดิชอบงำนดำ้นเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรจดักำรขนส่ง
สนิคำ้ทัง้หมดอย่ำงถูกต้องและรวดเรว็ ตลอดจนใหค้ ำปรกึษำและแก้ปัญหำใหก้บัลูกคำ้ ท ำใหไ้ดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศเรื่อยมำ เพื่อเป็นกำรควบคุมคุณภำพของกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ ควำมถูกต้องแม่นย ำด้ำนเอกสำรเป็นสิง่ส ำคญั และ
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรจดักำรดำ้นกระบวนกำรใหบ้รกิำร บรษิทัไดพ้ฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีช่่วยเพิม่ศกัยภำพและ
ลดควำมซ ้ำซอ้นในกำรท ำงำน โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรองกำรยกระดบัคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพโล
จสิตกิส์ กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ในปี 2556 และใบรบัรองกำรตรวจประเมนิตำมเกณฑ์คุณภำพโลจสิตกิสใ์น “ระดบั
ด”ี กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ในปี 2555 นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้รบัรำงวลัสุดยอด SMEs แห่งชำติ กลุ่มธุรกิจโลจิ
สตกิส ์จำก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ต่อกำรบรกิำร ส ำหรบัปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 ดงันี้  
 ปี 2563 ค่ำเฉลีย่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ต่อกำรบรกิำร คดิเป็นรอ้ยละ 98  
 ปี 2562 ค่ำเฉลีย่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ต่อกำรบรกิำร คดิเป็นรอ้ยละ 97.47 
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(3) การขยายสาขาไปยงัต่างประเทศ 
ธุรกิจของบรษิัทฯ ครอบคลุมกำรให้บรกิำรทัง้ในและต่ำงประเทศ ดงันัน้กำรมีสำขำในต่ำงประเทศจะท ำให้บรษิัท ฯ มี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศอำเซยีน ซึ่งเป็นตลำดทีม่ศีกัยภำพ 
และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันทำงบริษัทมีสำขำในต่ำงประเทศ ดังนี้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และฮ่องกง 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะขยำยสำขำไปยงักลุ่มประเทศอื่นๆ ในอำเซยีนอย่ำงต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสมของธุรกจิ  

(4) ความช านาญด้านภมิูศาสตร ์
บรษิทัฯ มคีวำมช ำนำญดำ้นภูมศิำสตร ์โดยมคีวำมเชีย่วชำญในเสน้ทำงกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล ไทย -สหรฐัอเมรกิำ มำก

ว่ำ 20 ปี สำมำรถรบัและส่งมอบสนิค้ำได้ทุกรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิำในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทัง้ประเภทขนส่ง
แบบเตม็ตู ้(FCL) และแบบไม่เตม็ตู้ (LCL) ดว้ยรฐับำลสหรฐัอเมรกินัมกีฎหมำยเขำ้มำควบคุมธุรกจิรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ คอื จะต้อง
มกีำรวำงทณัฑ์บน (Bonded) กบัทำง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงนิ 150,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บรโิภคที่อำจจะได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่ง ซึ่งต่ำงจำกตลำดอื่นที่ไม่มกีฎหมำยดังกล่ำวรองรบั โดย
บรษิทัไดม้กีำรด ำเนินกำรดงักล่ำวกบัทำง FMC แลว้ ดงันัน้ จงึเป็นกำรลดคู่แข่งใหน้้อยลง ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทั นอกจำกนี้ 
กำรใชบ้รกิำรกบัสำยกำรเดนิเรอืทีว่ิง่อยู่ในเสน้ทำง ไทย-สหรฐัอเมรกิำ ไม่ว่ำจะเป็นผูส้่งออกหรอืบรษิทัรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำ จะตอ้งมี
กำรท ำสญัญำบรกิำร (Services Contract) กบัสำยกำรเดนิเรอืจงึจะสำมำรถใช้บรกิำรได้ โดยปัจจุบนับรษิัทมสีญัญำบรกิำรกบัสำย
กำรเดนิเรอืทีว่ิง่อยู่ในเสน้ทำงไทย-สหรฐัอเมรกิำประมำณ 7 บรษิทั และมตีวัแทนในประเทศสหรฐัอเมรกิำ เพื่อท ำหน้ำทีป่ระสำนงำน
จดักำรด้ำนพธิีกำรศุลกำกรเมื่อสนิคำ้ไปถึงท่ำเรอื ตลอดจนจดัส่งสนิค้ำให้กบัผูร้บัปลำยทำง ซึ่งตวัแทนต่ำงประเทศดงักล่ำวเป็นตวั
แทนที่บรษิัทท ำงำนร่วมกันมำนำนกว่ำ 20 ปี นอกจำกนี้ บรษิัทย่อยมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรให้บรกิำรขนส่งทำง
อำกำศในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจนี  

(5) ความพร้อมของบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ  
เนื่องจำกธุรกิจรับจัดกำรขนส่งสินค้ำเป็นธุรกิจให้บริกำร บุคลำกรนับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้มี

ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ ท ำงำนดว้ยควำมถูกตอ้ง แม่นย ำ มคีวำมยดืหยุ่นในกำรใหบ้รกิำร และมจีติใจรกักำรบรกิำร (Service 
Mind) ซึ่งจะท ำให้ลูกค้ำทีม่ำใชบ้รกิำรเกดิควำมมัน่ใจและเกิดควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้รกิำร โดยบรษิทัมกีำรวำงแผนด้ำนบุคลำกร
และพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรขยำยตวัของธุรกจิ โดยมุ่งเน้นกำรสรรหำบุคลำกรทีม่คีุณสมบตัติรงตำมควำม
ต้องกำรของบรษิัทฯ และให้ควำมส ำคญักับกำรพฒันำบุคลำกรโดยจดัให้มกีำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบรษิัทฯ มกีำร
จดัท ำแผนกำรอบรมพนักงำนประจ ำปี โดยพนักงำนแต่ละคนต้องได้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย 5 หลกัสูตรต่อปีและหรอื 48 ชัว่โมงต่อปี 
เพื่อให้เกิดควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำน จดัให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดและ
พจิำรณำผลตอบแทนทีเ่หมำะสม เพื่อจูงใจใหบุ้คลำกรเกดิขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน โดยพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมี
อำยุกำรท ำงำนเฉลี่ยประมำณ 5 ปี นอกจำกนี้ กำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศต้องอำศยัควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎระเบียบต่ำงๆที่บงัคบัใชใ้นกำรส่งออกหรอืน ำเขำ้ โดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดจ้ดัเตรยีมบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญเพื่อ
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยมีพนักงำนที่ได้รบัใบอนุญำตเป็นผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรประจ ำบริษัทฯ รวม 5 คน เพื่อให้ค ำแนะน ำแก่
พนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆได ้

(6) การสร้างพนัธมิตรทางธรุกิจ  
ธุรกจิของบรษิทัฯ เตบิโตมำจำกกำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลเป็นหลกั โดยมคีวำมช ำนำญ

ในเสน้ทำงไทย-สหรฐัอเมรกิำมำกว่ำ 20 ปี จงึท ำให้มคีวำมสมัพนัธ์ที่ดกีบัสำยกำรเดนิเรอืทีว่ิง่อยู่ในเสน้ทำงดงักล่ำว ต่อมำบรษิัทมี
กำรขยำยเสน้ทำงกำรบรกิำรในเสน้ทำงอื่นมำกขึน้ จงึท ำใหม้คีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัสำยกำรเดนิเรอืเพิม่ขึน้ ซึ่งปัจจุบนับรษิทัฯ มกีำร
จดัหำระวำงเรอืจำกสำยกำรเดนิเรอืรวมกว่ำ 15 รำย และธุรกิจของบรษิัทย่อยซึ่งเติบโตมำจำกกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงอำกำศเป็นหลัก จงึท ำให้มีควำมสมัพนัธ์อันดีกับสำยกำรบินกว่ำ 10 รำย นอกจำกนี้ ตัวแทนต่ำงประเทศ (Oversea 
Agent) ถือเป็นพนัธมติรทำงธุรกจิหรอืคู่ค้ำทีส่ ำคญั ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของบริษัทและบรษิทัย่อยในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อให้
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บรกิำรจดักำรกำรขนส่งในเขตประเทศทีต่วัแทนแต่ละรำยดูแล ปัจจุบนับรษิทัมตีวัแทนในประเทศต่ำงๆ ครอบคลุมกว่ำ 100 ประเทศ
ทัว่โลก นอกจำกนี้ บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA,  CGLN 
ภำยใต ้WCA Family Network. 

(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน 
ดว้ยบรษิัทฯ เป็นผูป้ระกอบกำรในธุรกิจจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศมำอย่ำงยำวนำน โดยธุรกิจมกีำรเติบโตอย่ำง

ต่อเน่ือง ท ำใหม้ปีรมิำณกำรขนส่งอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยบรษิทัฯ จะมกีำรวำงแผนและจองระวำงเรอื/เครื่องบนิในปรมิำณทีม่ำกส่งผลให้
บรษิัทฯ สำมำรถเจรจำต่อรองรำคำกบัสำยกำรเดนิเรอื /สำยกำรบิน เพื่อบรหิำรต้นทุนค่ำระวำงซึ่งเป็นต้นทุนหลกั โดยกำรบรหิำร
ต้นทุนดงักล่ำวเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบับรษิัท ในกำรน ำเสนอรำคำแก่ลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในกำรขนส่ งสนิค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้ดว้ย  

ส ำหรบัในปี 2563 ค่ำระวำงเรอืมกีำรปรบัตวัสูงขึน้เนื่องจำกสภำวะตู้ขำดแคลนทัว่โลกจำกสถำนกำรณ์โควดิ 19 สนิคำ้ถูก
กกัอยู่ในประเทศทีม่โีควดิ ท ำใหตู้้ไม่สำมำรถเคลื่อนยำ้ยออกมำได ้ตูส้่วนใหญ่อยู่ในประเทศยุโรปและอเมรกิำทีม่คีวำมต้องกำรสนิคำ้
ประเภทหน้ำกำกอนำมยัและถุงมอืยำงเป็นจ ำนวนมำก เมื่อสนิคำ้เขำ้ไปจ ำนวนมำกจงึเกดิท่ำเรอืแออดั ไม่สำมำรถเดนิพธิกีำรสนิคำ้
น ำเข้ำได้ทนัที นอกจำกสนิค้ำที่ไปในประเทศยุโรปและอเมรกิำแล้ว สนิค้ำที่ส่งออกไปยงัประเทศที่มีกำรระบำดของโควดิ 19 เช่น 
ประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ก็ประสบปัญหำท่ำเรือแออดัเช่นกนั เหตุกำรณ์ดงักล่ำวนอกจำกส่งผลเรื่องสภำวะตู้ขำด
แคลนแล้ว ยงัส่งผลใหเ้กดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรเดนิเรอือกีดว้ย ทัง้นี้ยงัส่งผลใหค้่ำระวำงทำงอำกำศมกีำรปรบัตวัสูงขึน้เช่นกนั และ
เกดิขอ้จ ำกดัในกำรบนิของแต่ละสำยกำรบนิ ท ำใหม้ไีฟลทเ์ดนิทำงน้อยลง จงึท ำใหค้่ำระวำงทำงอำกำศสงูขึน้อกีดว้ย  

(8) รกัษาฐานลูกค้าปัจจบุนั 
ลูกค้ำปัจจุบันเป็นฐำนลูกค้ำที่สร้ำงรำยได้หลักให้กับบรษิัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึให้ควำมส ำคญักับกำรรกัษำฐำนลูกค้ำ

ดงักล่ำวใหม้ำกทีสุ่ด ซึ่งจะเน้นกำรสรำ้งสำยสมัพนัธ์ระหว่ำงบรษิัทกบัฐำนลูกคำ้กลุ่มดงักล่ำว โดยพนักงำนจะตดิต่อกบัลูกคำ้ปัจจุบนั
อย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้กำรเขำ้เยีย่มดว้ยตวัเอง หรอื ตดิต่อผ่ำนทำงโทรศพัท ์เพื่อสอบถำมถงึควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรและเสนอกำรบรกิำร
ไดท้นักบัควำมต้องกำร เนื่องจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นผูน้ ำเขำ้-ส่งออก ซึ่งมคีวำมต้องกำรใชบ้รกิำรอยู่อย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ โดยจะ
พยำยำมใหก้ลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนัเพิม่ปรมิำณกำรใชบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ใหค้รอบคลุมทุกดำ้น ทัง้นี้ กลยุทธใ์นกำรรกัษำฐำนลูกคำ้กลุ่มนี้ ยงั
ประกอบดว้ย กำรรกัษำคุณภำพกำรบรกิำร ควำมสะดวกในกำรตดิต่อสื่อสำร กำรส่งมอบสนิคำ้ให้ตรงเวลำทีก่ ำหนด ซึ่งบรษิทัมกีำร
จดัท ำแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของลูกคำ้ เพื่อน ำมำปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรใหม้คีุณภำพมำกยิง่ขึน้ 

(9) การขยายการให้บริการ 
บรษิัทฯ มแีผนเพิม่กำรให้บรกิำรในลกัษณะกำรต่อยอดกำรใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่ง เช่น กำรให้บรกิำรทัง้ด้ำน

น ำเขำ้และส่งออก หรอืทำงเรอืควบคู่ไปกบัทำงอำกำศ รวมทัง้กำรให้บรกิำรพธิีกำรศุลกำกรและกำรขนส่ง หรอืแมก้ระทัง่กำรขยำย
ขอบเขตเมอืงท่ำ (Port) นอกจำกนี้ยงัขยำยไปยงัธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่อง เช่น กำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ โดยบรษิทัฯ มองว่ำเป็นโอกำสทำง
ธุรกิจและเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรบรกิำร นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัขยำยสำขำไปยงัต่ำงประเทศ เมื่อมโีอกำสทำงธุรกิจที่
เหมำะสม ตลอดจนขยำยฐำนลูกค้ำไปยงัตลำดใหม่ๆเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ในแต่ละอุตสำหกรรมที่มคีวำมแตกต่ำง 
โดยมกีำรจดัท ำเว็บไซต์ (Website) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ www.wice.co.th เพื่อให้บรกิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
เป็นทีรู่จ้กัแก่คนทัว่ไป และใหลู้กคำ้สำมำรถเขำ้ถงึไดส้ะดวกขึน้  

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้ำขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่  โดยพจิำรณำถึงปรมิำณกำรใช้
บรกิำรและทุนจดทะเบยีน รวมถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ลูกคำ้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
ซึ่งสนิค้ำหลกัทีบ่รษิัทฯ และบรษิทัย่อยให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ไดแ้ก่ สนิคำ้อเิลก็ทรอนิกส์ สนิค้ำประเภทชิ้นส่วน
ยำนยนต ์ซึง่สำมำรถแบ่งตำมประเภทกำรใชบ้รกิำรของลูกคำ้ไดด้งันี้ 
 

http://www.wice.co.th/
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ประเภทการบริการ ประเภทสินค้าหลกั ประเทศน าเข้า-ส่งออกหลกั 
บรกิำร Sea Freight เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์ส ำนักงำน/คอมพวิเตอร์,  

ชิน้ส่วนยำนยนต,์ โซลำรเ์ซลล,์ อำหำรกระป๋อง และ 
วสัดุก่อสรำ้ง 

สหรฐัอเมรกิำ, ญี่ปุ่ น, จีน, และ
ประเทศในกลุ่มอำเซยีน 

บรกิำร Air Freight ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส,์ ชิน้ส่วนยำนยนต ์ จนี, ฮ่องกง, สงิคโปร ์
 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ สำมำรถให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ ์
เสือ้ผำ้ พลำสตกิ เป็นตน้ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกคำ้หลกัๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดด้งันี้  

(1) กลุ่มผู้ประกอบกำรเพื่อกำรน ำเขำ้และส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
โดยปี 2563 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 90% ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร  

(2) กลุ่มผูใ้หบ้รกิำรรบัจดัขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกคำ้ทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกบับรษิัท
ฯ คอื ใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเล ซึ่งไม่มสีญัญำบรกิำร (Service Contract) กบัสำยเรอื หรอืเป็นบรษิทั
ฯ ที่มปีรมิำณสนิคำ้ไม่มำกพอที่จะใช้บรกิำรแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดงันัน้ จงึจ ำเป็นต้องใช้บรกิำรของบรษิัทฯ ทัง้แบบเต็มตู้และ
แบบไม่เตม็ตู้ทัง้นี้ ลูกคำ้กลุ่มนี้ถอืเป็นพนัธมติรทำงกำรคำ้กบับรษิทัฯ โดยปี 2563 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 10% ของรำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร 

บรษิัทฯ เป็นผู้ให้บรกิำรขนส่งสินค้ำในประเทศด้วยรถบรรทุกหวัลำกและหำงพ่วง โดยกำรให้บรกิำรดังกล่ำวเป็นกำร
สนับสนุนกำรให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศเท่ำนัน้ ดงันัน้ ลูกค้ำของบรษิัทฯ จะเป็นลูกค้ำต่อเนื่อง ซึ่งใช้บรกิำรรบัจดักำร
ขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรจดัหำรถบรรทุกทีเ่หมำะสมกบัสนิคำ้เพื่อไปรบัสนิคำ้ทีโ่รงงำนของ
ลูกคำ้มำทีท่่ำเรอืเพื่อด ำเนินกำรส่งออก หรอืรบัสนิคำ้จำกท่ำเรอืไปส่งมอบทีโ่รงงำนของลูกคำ้ในกรณีน ำเขำ้ เป็นต้น ซึง่เป็นกำรเพิม่
มูลค่ำให้กบับรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่อลูกคำ้ ซึ่งท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดค้รบวงจรมำกยิง่ขึน้ โดยบรษิัทฯ มี
สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรแบบครบวงจร ดงันี้ 

 

กลุ่มลูกค้า 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

กลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรอื่นๆ 

1. กลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำร Freight  
อย่ำงเดยีว 

288.85 14.74 349.09 19 944.15 23 

2.กลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำร เฉพำะ 
Warehouse , Custom ,Transport 

156.38 7.98 316.08 18 492.60 12 

รวมรายได้จากการบริการ 1,959.6 100 1,811.47 100 4,105 100 
หมายเหตุ : *กลุ่มลูกค้ำที่ใช้บรกิำรครบวงจร คอื ลูกค้ำที่ใช้บริกำร Freight และบริกำรอื่นๆ เช่น กำรให้บรกิำร แบบ Door-To-Door /Door-To-Port/ 

Port-To-Door) 
 **กลุ่มลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรอื่นๆ คอืลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรเฉพำะดำ้นใดดำ้นหนึ่ง เช่น Freight, Warehouse, Custom , Transport 

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทย่อยมลีูกค้ำกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมต่ำงๆไม่มกีำรพึ่งพงิลูกคำ้รำยใดรำยหนึ่ง โดยลูกค้ำ 10 อนัดบั
แรกในปี 2563 มสีดัส่วนรำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 40% ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร โดยไม่มลีูกคำ้รำยใดมสีดัส่วนรำยไดเ้กนิรอ้ยละ 10 
ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร  
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นโยบายการก าหนดราคา 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบำยเสนอรำคำที่เหมำะสมแก่ลูกค้ำ ซึ่งพจิำรณำจำกรูปแบบกำรให้บรกิำรและเงื่อนไขของกำร

บรกิำร โดยกระบวนกำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งทัง้ในและระหว่ำงประเทศจะปรบัใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละรำย 
ทัง้นี้ ปัจจยัส ำคญัที่น ำมำพจิำรณำในกำรคดิค่ำบรกิำร ได้แก่ รูปแบบกำรขนส่ง เส้นทำงกำรขนส่ง ระยะเวลำในกำรขนส่ง ปรมิำณ
สนิคำ้ ประเภทสนิคำ้ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะคดิค่ำบรกิำรตำมประเภท/ลกัษณะกำรใหบ้รกิำร ดงันี้ 

 
ชนิดของการให้บริการ การคิดค่าบริการ 

Sea Freight (Export/Import) FCL: คดิตำมจ ำนวนตูส้นิคำ้ และขนำดของตูส้นิคำ้ และเสน้ทำง 

 LCL: คดิตำมปรมิำตร (ลูกบำศ์กเมตร)หรอื คดิตำมน ้ำหนัก (ตนั)แล้วแต่ว่ำ
จ ำนวนใดมำกกว่ำ 

Air Freight (Export/Import) คดิตำมน ้ำหนัก (กโิลกรมั) หรอื คดิตำมปรมิำตร (ลูกบำศ์กเมตร) แล้วแต่ว่ำ
จ ำนวนใดมำกกว่ำ 

Customs คดิตำมจ ำนวนใบขนสนิคำ้ และจ ำนวนตู ้และประเภทของสนิคำ้ 

Transport คดิตำมชนิดของรถ และระยะทำง 
Warehouse คดิตำมพืน้ทีก่ำรใชง้ำน และค่ำจดักำร (Handling) และระยะเวลำ 

 
โดยมนีโยบำยกำรก ำหนดรำคำดงันี้ 

1. ก ำหนดรำคำตำมงบประมำณของลูกคำ้ โดยน ำเสนอบรกิำรต่ำงๆ ใหส้อดคล้องกบัทีลู่กคำ้ตอ้งกำรภำยใตง้บประมำณทีลู่กคำ้
ก ำหนด 

2. ก ำหนดรำคำตำมรำคำต้นทุนบรกิำรบวกอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่หมำะสม และเป็นไปตำมภำวะของอุปสงค์และอุปทำนในตลำด 
โดยจะก ำหนดรำคำใหส้ำมำรถแขง่ขนัในตลำดได ้ 

3. ก ำหนดรำคำเทยีบกบัคู่แข่ง แต่เสนอกำรใหบ้รกิำรที่มำกกว่ำ โดยค ำนึงถึงต้นทุนทีแ่ทจ้รงิและโอกำสทำงธุรกิจที่จะได้ฐำน
ลูกคำ้ใหม่ๆเป็นปัจจยัในกำรตดัสนิใจ 
 

ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิำรณำกำรก ำหนดรำคำจำกภำวะกำรแข่งขนัของตลำดในขณะนัน้และควำมต้องกำรของลูกคำ้แต่ละรำยควบคู่
กนัไป 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทำง ดงันี้ 
1. กำรตดิต่อลูกค้ำโดยตรง เป็นกำรตดิต่อกบัลูกค้ำโดยตรงผ่ำนทำงทมีขำยของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย หรอืติดต่อผ่ำนทำง

เว็บไซต์ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th กำรเสนอบรกิำรโดยกำรติดต่อลูกค้ำโดยตรงคดิเป็นสดัส่วน
เฉลี่ยประมำณรอ้ยละ 80 ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร โดยบรษิทัฯ จะมทีมีขำยท ำหน้ำทีต่ดิต่อและเขำ้พบลูกคำ้ เพื่อน ำเสนอ
บรกิำรทีเ่หมำะสมใหก้บัลูกคำ้ ซึ่งเมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัโอกำสในกำรใหบ้รกิำรแล้ว ลูกคำ้มกัจะใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนั
บรษิทัมทีมีขำยซึง่มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบหลกั คอื   

• ดูแลลูกค้ำปัจจุบนั (Active Clients) ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดแีละ
พยำยำมเสนอบรกิำรใหลู้กคำ้ใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งตลำดในฐำนลูกคำ้เก่ำ   

• มุ่งเน้นขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในตลำดเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
อุตสำหกรรมทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั 

2. กำรตดิต่อลูกคำ้โดยผ่ำนตวัแทนในต่ำงประเทศ (Oversea Agent) คดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยประมำณรอ้ยละ 20 ของรำยไดจ้ำก
กำรบรกิำร ซึ่งตวัแทนในต่ำงประเทศท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ตดิต่อประสำนงำนในกำรบรกิำรจดักำรขนส่ งในประเทศทีต่นเองเป็น
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ผู้ดูแลให้แก่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งถือเป็นคู่ค้ำทำงธุรกิจ โดยตัวแทนในต่ำงประเทศก็จะแนะน ำหรอืมอบหมำยให้
บรษิทัเป็นผูดู้แลลูกคำ้ของตวัแทนดงักล่ำวในกำรบรกิำรจดักำรขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกนั  

 
ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกต่ำงๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภำยใต้ WCA 

Family Network ซึง่ถอืเป็นกำรประชำสมัพนัธใ์หคู้่คำ้และลูกคำ้รูจ้กับรษิทัอกีช่องทำงหนึ่ง   
 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรม 
“กำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์ หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกบักำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรควบคุม

กำรท ำงำนขององค์กร รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำย กำรจดัเก็บ กำร
รวบรวม กำรกระจำยสนิค้ำ วตัถุดบิ ชิ้นส่วนประกอบ และกำรบรกิำรให้มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลสูง สุด โดยค ำนึงถึงควำม
ตอ้งกำรและควำมพงึพอใจของลูกคำ้เป็นส ำคญั” (ทีม่า: นิยามของ Council of Logistics Management) 

รำยงำนโลจสิติกส์ของประเทศไทยประจ ำปี 2564 รำยงำนว่ำ ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยในปี 2563 มีมูลค่ำรวม 2.11 
ล้ำนล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 จำกปี 2562 หรอืคดิเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 13.60 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมี
สดัส่วนลดลงจำกรอ้ยละ 13.80 ในปี 2560 โครงสรำ้งตน้ทุนโลจสิตกิส ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำขนส่งสนิคำ้ ต้นทุนกำรเกบ็รกัษำสนิคำ้
คงคลงั และตน้ทุนกำรบรหิำรจดักำรดำ้นโลจสิตกิส์ โดยตน้ทุนค่ำขนส่งสินคำ้เป็นองค์ประกอบหลกัของต้นทุนโลจสิตกิส์รวมของไทย 
คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 54.10 ของต้นทุนโลจสิติกส์รวม รองลงมำ คือ ต้นทุนกำรเก็บรกัษำสนิค้ำคงคลงั และต้นทุนกำร
บรหิำรจดักำร คดิเป็นรอ้ยละ 36.80 และรอ้ยละ 9.10 ของต้นทุนโลจสิตกิส์รวม ตำมล ำดบั โดยองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 
7.3 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตำมล ำดบั (ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม) ทัง้นี้ ประเทศไทยมมีลูค่ำกำรคำ้ทัง้มลูค่ำกำรน ำเขำ้และกำรส่งออก ดงัแสดงตำมตำรำงดำ้นล่ำง 

 
            (หน่วย : ลำ้นลำ้นบำท) 

ท่ีมา:ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงพำณิชย ์โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 
 

จำกตำรำงดงักล่ำว อตัรำกำรขยำยตวัในปี 2563 มลูค่ำกำรคำ้ มูลค่ำกำรส่งออก และ มลูค่ำกำรน ำเขำ้ มสีดัส่วนลดลงจำก
ปี 2562 รอ้ยละ 6.9 รอ้ยละ 5.9 และรอ้ยละ 7.9 ตำมล ำดบั 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คอื เป็นประเทศที่ตดิต่อท ำกำรซื้อขำยสนิคำ้และ

บรกิำรกบัประเทศเพื่อนบ้ำน กำรคำ้ระหว่ำงประเทศจงึมบีทบำทส ำคญัในกำรพฒันำและผลกัดนัให้เศรษฐกจิของประเทศขยำยตวั 
โดยตลำดส่งออกส ำคญัของไทย 5 อนัดบัแรกทีม่มีลูค่ำกำรส่งออกสงูสุด สรุปไดด้งันี้ 

ปี มูลค่าการค้า มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเข้า 

2554 13.69 6.71 6.98 
2555 14.89 7.08 7.81 
2556 14.57 6.91 7.66 
2557  14.72 7.31 7.41 
2558 14.13 7.23 6.90 
2559 14.45 7.53 6.90 
2560 15.64 8.01 7.63 
2561 16.19 8.09 8.10 
2562 15.07 7.63 7.42 
2563 13.68 7.18 6.50 
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หน่วย : ลำ้นลำ้นบำท  

ล าดบั ประเทศ 
มูลค่าการส่งออก 

2561 2562 2563 

1 สหรฐัอเมรกิำ 0.90 0.97 0.97 

2 จนี 0.97 0.90 0.84 

3 ญีปุ่่ น 0.79 0.76 0.65 

4 สงิคโปร์ 0.30 0.27 0.27 

5 มำเลเซยี 0.37 0.32 0.24 

     ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงพำณิชย ์โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 
 

จำกขอ้มลูในตำรำงขำ้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่ำในปี 2563 ประเทศไทยมมีูลค่ำกำรส่งออกไปประเทศสหรฐัอเมรกิำมำกทีสุ่ด แซงหน้ำ
ประเทศจนีทีเ่ป็นล ำดบั 1 ในปี 2561 และ 2562  ล ำดบัถดัมำคอื ประเทศญีปุ่่ น ประเทศมำเลเซยี ตำมล ำดบั 

โครงสร้ำงสนิคำ้ส่งออกของไทย ประกอบดว้ย สนิค้ำอุตสำหกรรม สนิคำ้เกษตรกรรม สนิค้ำอุตสำหกรรมเกษตร และสนิคำ้แร่
และเชื้อเพลิง โดยสินค้ำส่งออกในปี 2562 ที่มีมูลค่ำสูงสุด 5 อันดบัแรก ได้แก่ 1 ) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่อง
คอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) อญัมณีและเครื่องประดบั 4) ผลติภณัฑย์ำง 5) เมด็พลำสตกิ  

ทัง้นี้ ตลำดน ำเขำ้ส ำคญัของไทย 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย ประเทศจนี ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประเทศมำเลเซยี 
และประเทศไตห้วนั โดยมมีลูค่ำกำรน ำเขำ้ ตำมล ำดบั ดงันี้ 

 
            หน่วย : ลำ้นลำ้นบำท 

ล าดบั ประเทศ มูลค่าการน าเข้า 
2561 2562 2563 

1 จนี 1.62 1.58 1.42 
2 ญีปุ่่ น 1.14 1.04 0.78 
3 สหรฐัอเมรกิำ 0.49 0.55 0.43 
4 มำเลเซยี 0.43 0.40 0.29 
5 สงิคโปร ์ 0.25 0.24 0.22 

    ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงพำณิชย ์โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 
 

โครงสรำ้งสนิคำ้น ำเขำ้ของไทย ประกอบดว้ย สนิคำ้วตัถุดบิและกึง่ส ำเรจ็รปู สนิคำ้ทุน สนิคำ้เชือ้เพลงิ สนิคำ้อุปโภคบรโิภค และ
สินค้ำยำนพำหนะและอุปกรณ์กำรขนส่ง โดยสินค้ำน ำเข้ำในปี 2563 ที่มีมูลค่ำสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เครื่องจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 2) น ้ำมนัดบิ 3)เครื่องจกัรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 4) เคมภีณัฑ ์5) แผงวงจรไฟฟ้ำ 

  
แนวโน้มธรุกิจโลจิสติกส ์
กำรบรกิำรขนส่งและคลงัสนิคำ้ปี 2563 “ขยำยตวัในอตัรำที่ชะลอลง”สะท้อนจำก GDP สำขำกำรขนส่ง สถำนที่เกบ็สนิค้ำ และ

คมนำคม ที่คำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 5.8 (%YOY) ลดลงจำกปีก่อนหน้ำทีค่ำดว่ำจะขยำยตวัร้อยละ 7.4 (%YOY) ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ 19 ซึ่งกระทบธุรกจิทัว่โลกทัง้ดำ้นกำรบรโิภค ภำคเอกชน กำรส่งออก และกำรท่องเที่ยวทีเ่กดิกำร
ชะงกังนัตลอดปี 2563 อย่ำงไรกต็ำมโครงกำรระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออกและกำรลงทุนโครงสรำ้งพื้นฐำนเพื่อเชื่อมโยงพืน้ทีท่ำง
กำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศมคีวำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ ยงัคงส่งผลเชงิบวกใหค้วำมต้องกำร บรกิำรขนส่งและพื้นทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้ยงัคง
ขยำยตวั โดยเฉพำะธุรกจิทีใ่หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ภำคอุตสำหกรรมและสนิคำ้แบบเร่งด่วน รวมไปถงึ ธุรกจิคลงัสนิคำ้ทีม่รีะบบจดักำร
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สนิคำ้ทีท่นัสมยั (Premium Warehouse) คลงัสนิคำ้หอ้งเยน็ควบคุมอุณหภูม ิ(Cold Storage) และคลงัสนิคำ้ รูปแบบใหม่ทีไ่ม่ต้องใช้
พืน้ทีข่นำดใหญ่แต่เน้นกำรบรหิำรจดักำรทีส่ะดวกรวดเรว็เพื่อรองรบักำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ของธุรกจิ E-Commerce โดยคำดกำรณ์
ปี 2563 นี้จะขยำยตวัรอ้ยละ 6.6 (%YOY) มมีลูค่ำประมำณ 3.3 ลำ้นบำท 

• บริการขนส่งทางบก มแีนวโน้มขยำยตวัต่อเนื่องจำกกำรส่งออกที่ยงัคงขยำยตวัได้ รวมถึงกำรเติบโตของกำรค้ำแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ทีม่ผีลใหร้ปูแบบกำรขนส่งเร่งด่วนเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ 

• บริการขนส่งทางน ้า มแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนื่อง โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเรอืเทกอง และบรกิำรขนส่งทำงทะเล ตำมควำม 
ตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้และจ ำนวนกองเรอื ในตลำดทีล่ดลงต่อเน่ืองหลำยปีและ ยงัไดร้บัปัจจยับวกจำกกำรส่งออก 

• บริการขนส่งทางอากาศ มแีนวโน้มทรงตวั เนื่องจำกได้รบัผลกระทบสถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ -19 มผีลเชิงลบกับ
ธุรกจิกำรท่องเทีย่วทัว่โลก 

 
ปัจจยัเส่ียงต่อธรุกิจบริการขนส่งและคลงัสินค้า 

ธุรกจิบรกิำรขนส่งและคลงัสนิคำ้ในปี 2563 มปัีจจยัเสีย่ง ดงันี้ 
• กำรบรโิภคภำยในประเทศยงัฟ้ืนตวัไม่เต็มที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรบรกิำรขนส่งและคลงัสนิค้ำ  เป็นผลจำก

สถำนกำรณ์โรคระบำดโควดิ 19 กระทบธุรกจิทัว่โลก 
• สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัอเมรกิำ นโยบำยกดีกนักำรคำ้ของสหรฐัอเมรกิำอำจส่งผลต่อภำวะกำรส่งออกของไทย  
• ตน้ทุนของธุรกจิบรกิำรขนส่งและคลงัสนิคำ้มแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ อำท ิรำคำค่ำระวำงเรอื รำคำเชื้อเพลงิ รำคำทีด่นิเปล่ำ 

เป็นตน้ ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรตอ้งแบกรบัตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่จะส่งผลต่ออตัรำก ำไรของผูป้ระกอบกำร  
• จ ำนวนผูป้ระกอบกำรทีเ่พิม่ขึน้ในธุรกจิบรกิำรขนส่ง อำจก่อใหเ้กดิกำรแข่งขนัทีรุ่นแรงและผูป้ระกอบกำร อำจต้องแบกรบั

ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเพิม่กำรลงทุนเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งตลำด 
 

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจเช่ำพื้นที่คลังสินค้ำมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 5.7% ในช่วง 3 ปีข้ำงหน้ำ คือ 2563-2565 ปัจจัย
สนับสนุนมำจำก 

1) กจิกรรมทำงเศรษฐกจิทีข่ยำยตวั ทัง้ดำ้นกำรผลติและกำรคำ้ 
2) กำรลงทุนเตบิโตอำนิสงส์จำกกำรเร่งลงทุนภำครฐั และกำรเตบิโตของกำรลงทุนภำคเอกชน สะทอ้นจำกมลูค่ำโครงกำรของ

นักลงทุนต่ำงชำติที่ BOI ออกบตัรส่งเสรมิกำรลงทุนแล้วต้องเร่งลงทุนในปี 2563 ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 
10.4% YoY 

3) Digital platform ใหม่ๆ ที ่หลำกหลำยขึน้ หนุนธุรกจิ e-Commerce ขยำยตวัต่อเน่ือง 
4) เศรษฐกิจ ประเทศเพื่อนบ้ำนมแีนวโน้มเตบิโตในอตัรำสูง หนุนกิจกรรมกำรคำ้ กำรจดัเกบ็ และกระจำยสนิค้ำบรเิวณด่ำน

พรมแดน 
 

ดำ้นอุปทำน ในระยะ 3 ปีขำ้งหน้ำ คำดว่ำผูป้ระกอบกำรจะระมดัระวงัในกำรลงทุนขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ หลงัจำกมกีำรเร่ง
ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้ำ (ปี 2559-2561 อุปทำนเพิม่เฉลี่ย 4.5 แสน ตร.ม. ต่อปี) ท ำให้คำดว่ำ พื้นที่คลงัสนิคำ้ให้เช่ำจะ
เพิม่ขึ้น 3.3 แสน ตร.ม. ต่อปี (ขยำยตวัเฉลี่ย 5.9% ต่อปี) โดยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่มแีนวโน้มเพิม่พื้นที่คลงัสนิค้ำให้เช่ำแบบ 
สมยัใหม่ตำมทีลู่กคำ้ตอ้งกำร (Built to suit) มำกขึน้ รวมถงึรบับรหิำรจดักำรและ ใหบ้รกิำรเสรมิอื่นๆ เพื่อเพิม่โอกำสสรำ้งรำยไดจ้ำก
กลุ่มลูกค้ำเฉพำะทีม่กัท ำสญัญำเช่ำระยะยำว และผูป้ระกอบกำรยงัสำมำรถเรยีกเกบ็ค่ำเช่ำไดใ้นอตัรำสูง กว่ำคลงัสนิคำ้แบบดัง้เดมิ 
ขณะทีผู่ป้ระกอบกำรขนำดกลำงและเลก็บำงส่วนยงัคง ขยำยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำแบบดัง้เดมิในท ำเลเดมิหรอืพืน้ทีใ่กล้เคยีง มผีลให้
กำร แขง่ขนัยงัคงรุนแรง คำดว่ำอตัรำกำรเช่ำพืน้ทีจ่ะลดลงอยู่ที ่83.4% ส่วนกำร ปรบัขึน้ค่ำเช่ำยงัท ำไดย้ำก  

คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำในท ำเลศกัยภำพยงักระจุกตวัในนิคมอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม เขตอุตสำหกรรม และเขตปลอดอำกรทัว่
ประเทศที่มีกิจกรรมกำรผลิต จุดขนถ่ำยสินค้ำ และเส้นทำงขนส่งที่สะดวกต่อกำรกระจำยสินค้ำไปภูมิภำคต่ำงๆ ทัง้ในและ
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ต่ำงประเทศ อำทิ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จงัหวดัในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำค
ตะวนัออก จงัหวดัศูนยก์ลำงในภูมภิำค รวมทัง้จงัหวดัชำยแดนทีม่จีุดผ่ำนแดนเชื่อมกบัประเทศเพื่อนบำ้น 

 
องคก์รท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 
FIATA หรอื "International Federation of Freight Forwarders Associations" จดัตัง้ขึน้ในกรุงเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี เมื่อ

วนัที ่13 พฤษภำคม 2469 เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหำผลก ำไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศ
ทีเ่ป็นศูนย์รวมบรษิทัรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งไดร้บักำรสนับสนุนจำกองค์สหประชำชำติและรฐับำล
ของประเทศสมำชกิเป็นอย่ำงด ีปัจจุบนัเป็นตวัแทนของกลุ่มธุรกิจบรษิทัขนส่งและโลจสิตกิส์กว่ำ 40 ,000 บรษิัททัว่โลก จุดประสงค์
หลกัขององค์กรคอื กำรรวบรวมกิจกำรในอุตสำหกรรมกำรขนส่งทัว่โลกใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว และเป็นตวัแทนในกำรส่งเสรมิและปกป้อง
ผลประโยชน์ของอุตสำหกรรมขนส่ง โดยมสี่วนร่วมในกำรเป็นผู้ใหค้ ำแนะน ำและเป็นผูเ้ชีย่วชำญในกำรประชุมของหน่วยงำนสำกล
ต่ำง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกบักำรขนส่ง รวมถึงกำรพฒันำคุณภำพของกำรบรกิำรกำรขนส่งของบรษิัทในธุรกิจขนส่ง โดยกำรพฒันำและ
ส่งเสรมิเอกสำรเกี่ยวกบักำรขนส่งและมำตรฐำนกำรขนส่งให้เป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก ซึ่งสมำชกิจะต้องสนับสนุนจุดประสงค์ของ 
FIATA และอยู่ภำยใตก้ฎระเบยีบต่ำงๆ  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เป็นสมำชกิของสมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศของไทย หรอื TIFFA (Thai International Freight 
Forwarders Association) ซึ่ง TIFFA เป็นสมำชิกของ FIATA ด้วย สมำชิกของ TIFFA ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดส ำหรับ
จรรยำบรรณวชิำชพีเพื่อรกัษำชื่อเสยีงทีด่ขีองวชิำชพีผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศโดยมหีลกักำรดงันี้ 

1. ด ำเนินธุรกจิอย่ำงมอือำชพีปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิำร 
2. แขง่ขนัอยู่บนรำกฐำนควำมยุตธิรรมและเคำรพในสทิธแิละผลประโยชน์ของผูอ้ื่น 
3. ไม่เปิดเผยควำมลบัทำงธุรกจิของตนเอง ของคู่แขง่หรอืของผูใ้ชบ้รกิำร  
4. เคำรพต่อกฎหมำย กฎระเบยีบของสมำคมของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ทีต่ดิต่อดว้ย 
5. เคำรพต่อหลกัสำกลของกำรด ำเนินธุรกจิรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ บรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยต่อควำมสูญหำย ควำมเสยีหำยของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 

ภำยใตส้ญัญำประกนัภยัทีก่ ำหนดควำมคุม้ครองใหม้กีำรชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนตำมหลกัเกณฑ์ควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเน่ืองหลำยรูปแบบตำมพระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. 2548 และสำมำรถสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำร
ว่ำจะไดร้บักำรชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนหำกเกดิควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่งได้ 
 
ภาวะการแข่งขนั 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิไดแ้บ่งโครงสรำ้งของบรกิำรโลจสิติกส์ไทยไวเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
กำรขนส่งสนิคำ้ กำรจดัเก็บสนิค้ำ บรกิำรด้ำนพธิกีำรต่ำงๆ บรกิำรงำนโลจสิตกิส์ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรให้บรกิำรเสรมิ และบรกิำรพสัดุ
และไปรษณียภัณฑ์ ปัจจุบนัพบว่ำผู้ประกอบกำรธุรกิจโลจสิติกส์ในประเทศไทยม ี5 กลุ่มหลกั ได้แก่ ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงบก 
ขนส่งทำงน ้ำ ขนส่งทำงอำกำศ ตวัแทนออกของและตวัแทนขนส่ง และคลงัสนิค้ำ รวมกว่ำ 10 ,000 บรษิัท และกว่ำรอ้ยละ 80 เป็น
ผูป้ระกอบกำรขนำดย่อมและขนำดกลำงหรอื SMEs (ทีม่ำ: www.thai-aec.com) 

จำกสถติิฐำนข้อมูลของกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำธุรกิจให้บรกิำรโลจสิติกส์ที่
ตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) มำกขึน้ เพื่อรองรบักำรพฒันำพื้นที่เศรษฐกจิใหม้ปัีจจยัพื้นฐำนสนับสนุนไดอ้ย่ำง
แขง็แรง โดยปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562) มนีิตบิุคคลใหบ้รกิำรโลจสิตกิสใ์น EEC จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 5,015 รำย ทุนจด
ทะเบียนรวม 34,465.57 ล้ำนบำท แบ่งเป็น จงัหวดัชลบุร ี3,560 รำย ทุนจดทะเบียน 22,942.01 ล้ำนบำท จงัหวดัระยอง 933 รำย 
ทุนจดทะเบียน 3,599.99 ล้ำนบำท และ ฉะเชงิเทรำ 522 รำย ทุนจดทะเบียน 7,923.57 ล้ำนบำท ทัง้นี้ จ ำนวนธุรกิจให้บรกิำรโลจิ
สตกิสใ์นเขต EEC คดิเป็นรอ้ยละ 20.18 จำกจ ำนวนธุรกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิสท์ัว่ประเทศ ซึง่มจี ำนวนรวมทัง้สิน้ 24,852 รำย 

http://www.thai-aec.com/
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ปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2562) นิตบิุคคลทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์มจี ำนวน 25,837 รำย เพิม่ขึน้จำก
ปี 2561 (24,091 รำย) จ ำนวน 1,746 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.24 และมีทุนจดทะเบียนรวม 322,523.03 ล้ำนบำท โดยธุรกิจ
ใหบ้รกิำรโลจสิตกิสท์ีม่กีำรจดทะเบยีนสูงสุด 3 ล ำดบั ไดแ้ก่ กำรขนส่งทำงบกและระบบท่อล ำเลยีง 18,494 รำย (คดิเป็นรอ้ยละ 71.5) 
ตวัแทนผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้และตวัแทนออกของ 3,719 รำย (คดิเป็นรอ้ยละ 14.4) และกำรบรหิำรจดักำรเกี่ยวกบัสนิค้ำ (จดักำร
ดำ้นกำรขนส่งและสถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ บรกิำรบรรจุหบีห่อเพื่อกำรขนส่ง) 1,191 รำย (คดิเป็นรอ้ยละ 4.6) 

ผูบ้รหิำรของบรษิัทประมำณกำรมูลค่ำธุรกิจรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศจำกรำยได้ของผูป้ระกอบกำรที่เป็นสมำชกิ 
TIFFA ซึง่มมีูลค่ำรวมประมำณ 100,000 ลำ้นบำท ถงึแมว่้ำตลำดโลจสิตกิสจ์ะมขีนำดใหญ่แต่มกีำรแข่งขนักนัสงู เน่ืองจำกผูป้ระกอบ
ในธุรกจิโลจสิตกิส์แต่ละกลุ่มจะมคีวำมช ำนำญเฉพำะ กำรแข่งขนักนัในธุรกจิจะเน้นทีค่วำมช ำนำญในเสน้ทำงและประเภทของสนิคำ้ 
ควำมเรว็ในกำรขนส่ง ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ รวมถึงเครอืข่ำยที่มคีุณภำพและควำมยดืหยุ่นของกำรให้บรกิำรใน
รำคำที่เหมำะสมและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ กลุ่มผูป้ระกอบกำรรบัจดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ำมชำติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture)  และกลุ่มผู้ประกอบกำรท้องถิ่น  (Local Company) โดย
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มที ่1 จะเป็นผูค้รอบครองตลำดเน่ืองจำกมขีอ้ไดเ้ปรยีบทำงดำ้นขนำดและเครอืขำ่ย แต่กลุ่มผูป้ระกอบกำรทอ้งถิน่มี
ควำมยดืหยุ่นของกำรใหบ้รกิำรมำกกว่ำ ซึง่บรษิทัจดัไดว่้ำเป็นหนึ่งในผูน้ ำดำ้นใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศในกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบกำรที่ถือเป็นคู่แข่งที่ส ำคญัโดยตรงของบรษิัทและบรษิัทย่อย ได้แ ก่ ผู้ประกอบกำร
ต่ำงประเทศจ ำนวนประมำณ 5-6 รำย ซึ่งมขีนำดธุรกจิใหญ่กว่ำบรษิัทและบรษิัทย่อย อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทมองว่ำควำมสำมำรถใน
กำรยดืหยุ่นของกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่ำกกว่ำ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมครบวงจร ท ำใหบ้รษิทัและบรษิทั
ย่อยมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ดงักล่ำวได ้

ทัง้นี้ กำรใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงทะเล (Sea Freight) ผูน้ ำเขำ้-ส่งออกสำมำรถเลอืกใชบ้รกิำรจำกสำยกำร
เดนิเรอืโดยตรง หรอื เลือกใช้บรกิำรตวัแทนรบัจดักำรขนส่ง อย่ำงไรก็ตำม สำยกำรเดนิเรอืส่วนใหญ่จะให้บรกิำ รประเภทท่ำเรอืสู่
ท่ำเรอื (Port-to-Port) ด้วยปรมิำณกำรขนส่งเยอะ ในขณะทีต่วัแทนรบัจดักำรขนส่งสำมำรถเสนอกำรใหบ้รกิำรทีย่ดืหยุ่นไดม้ำกกว่ำ 
ซึ่งผูน้ ำเขำ้-ส่งออก มแีนวโน้มที่จะเลอืกใชต้วัแทนรบัจดักำรขนส่งเพิม่ขึน้ ส ำหรบักำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำง
อำกำศ (Air Freight) เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรสำยกำรบนิจะไม่มกีำรให้บรกิำรตรงกบัลูกค้ำ ดงันัน้ ผู้น ำเข้ำ -ส่งออกจะใชบ้รกิำรจำก
ตวัแทนรบัจดักำรขนส่ง  
 
ความได้เปรียบในการแข่งขนั 

จุดเด่นในกำรแข่งขนัส ำหรบัธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งของบรษิทัอยู่ทีศ่กัยภำพในกำรใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพครอบคลุมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ปลอดภัย และตรงเวลำ รวมถึงควำมพร้อมของบุคลำกรและยำนพำหนะ ซึ่งด้วยควำมรู้ ทักษะควำมช ำนำญ  และ
ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ท ำให้บรษิัทมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ในกำรแข่งขนั โดยผู้บรหิำรเชื่อว่ำบรษิัทมีจุดเด่นในกำรแข่งขนั 
ดงัต่อไปนี้ 

 
1. มปีระสบกำรณ์ในธุรกิจรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศมำนำน มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ และได้รบัควำมไว้วำงใจจำก

ลูกคำ้มำตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปี 
2. มกีำรน ำเสนอบรกิำรที่หลำกหลำยและครบวงจร (One Stop Service) ใหก้บัลูกคำ้ โดยสำมำรถใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่ง

ระหว่ำงประเทศ ทัง้กำรน ำเข้ำและส่งออก โดยกำรขนส่งทัง้ทำงทะเล (แบบเตม็ตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทำงอำกำศ และ
กำรใหบ้รกิำรดำ้นพธิกีำรศุลกำกร เพื่อรองรบัควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยของลูกค้ำ รวมถงึกำรใหบ้ริกำรขนส่งสนิคำ้แบบ
ประตูสู่ประตู (Door to Door) และ แบบ Ex-work ตลอดจนกำรให้ค ำปรกึษำในกำรจดักำรระบบโลจสิติกส์เพื่อใหส้ำมำรถ
ประหยดัตน้ทุนใหลู้กคำ้ 

3. บุคลำกรมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมคีวำมช ำนำญในงำนทีร่บัผดิชอบ เช่น มผีูช้ ำนำญกำรศุลกำกรใหค้ ำปรกึษำดำ้นพธิี
กำรศุลกำกรและสทิธปิระโยชน์ในกำรน ำเขำ้และส่งออกระหว่ำงประเทศ 
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4. มเีครอืข่ำยที่ดกีับบรษิัทสำยกำรเดินเรอื/สำยกำรบิน และตัวแทนในต่ำงประเทศ ซึ่งถือเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ส ำคญั 
รวมทัง้บรษิัทยงัเป็นภำคสีมำชิกของสมำคมจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทัง้ในและต่ำงประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, 
CGLN ภำยใต ้WCA Family Network 

5. กำรเขำ้ควบรวมทำงธุรกจิกบั บรษิทั Sun Express Logistics (SEL) ซึง่ตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ โดยเป็นผูด้ ำเนินธุรกจิรบั
จดักำรขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้บรกิำรในกลุ่มสนิค้ำอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัผู้ผลติรำยใหญ่ระดับโลก และมี
ควำมเชีย่วชำญทำงดำ้นจดักำรขนส่งทำงอำกำศ ท ำใหบ้รษิทัเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงกำรขนส่งทำงอำกำศ 

6. พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกระบวนกำรท ำงำน เพื่อเพิม่ศกัยภำพและลดควำมซ ้ำซอ้นในกำรท ำงำน 
7. มศีกัยภำพในกำรบรหิำรต้นทุนเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยมกีำรจองระวำงตู้คอนเทนเนอร์ในปรมิำณมำก 

เพื่อใหส้ำมำรถต่อรองรำคำกบัสำยกำรเดนิเรอืและน ำเสนอลูกคำ้ในรำคำทีแ่ขง่ขนัได ้ซึง่จะช่วยลดตน้ทุนในกำรขนส่งสนิคำ้
ใหก้บัลูกคำ้ดว้ย 

 
การจดัหาบริการ   
การจดัหาแหล่งท่ีมาของบริการ 

ธรุกิจรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 
ธุรกิจใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งทำงดำ้นโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอำศยัควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ ในกำรบรหิำร

จดักำรกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้กำรบรกิำรมีประสิทธิภำพ ปัจจยัส ำคญัของกระบวนกำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
ประกอบดว้ย กำรจดัหำระวำงเรอื/เครื่องบนิ ซึง่ถอืเป็นตน้ทุนหลกัของกำรใหบ้รกิำรขนส่งของบรษิทั และกำรประสำนงำนกบัตวัแทน
ในต่ำงประเทศเพื่อใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) การจดัหาระวางเรือ/เคร่ืองบิน 
เน่ืองจำกค่ำระวำงเรอื/เครื่องบนิ เป็นต้นทุนหลกัในธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ บรษิทัและบรษิัท

ย่อยจึงมีกำรวำงแผนกำรจองระวำงเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สำมำรถบรหิำรต้นทุนได้อย่ำงดีที่สุด กำรจองระวำงเรือเส้นทำงไทย -
สหรฐัอเมรกิำ จะมกีำรจดัท ำเป็นสญัญำกบัสำยกำรเดนิเรอื (Service Contract) โดยจะมกีำรต่อสญัญำทุกปี ในสญัญำจะระบุขอ้ตกลง
เรื่องรำคำค่ำระวำงภำยใต้ปรมิำณกำรซื้อระวำงขัน้ต ่ำ (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบรษิทัจะมกีำรประเมนิปรมิำณ
งำนจำกข้อมูลในอดตีและประเมนิแนวโน้มงำนที่คำดว่ำจะได้รบัก่อนที่จะลงนำมในสญัญำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำจะสำมำรถขำยระวำงได้
ตำมทีต่กลงในสญัญำ ซึ่งกำรจองระวำงในปรมิำณมำกท ำใหส้ำมำรถต่อรองค่ำระวำงและท ำใหต้น้ทุนของบรษิทัแข่งขนัได ้ทัง้นี้ รำคำ
ทีร่ะบุในสญัญำสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้โดยสำยกำรเดนิเรอืจะตอ้งแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ส ำหรบักำรจองระวำงเรอืในเสน้ทำง
อื่นและกำรจองระวำงเครื่องบนิจะไม่มกีำรจดัท ำเป็นสญัญำ โดยบรษิัทจะน ำขอ้มูลกำรใช้บรกิำรของลูกคำ้ทีผ่่ำนมำ แล้วท ำกำรจอง
ระวำงเรอืล่วงหน้ำกบัสำยกำรเดนิเรอื ซึ่งเมื่อลูกค้ำติดต่อขอจองระวำงเรอื บรษิัทจะสำมำรถยนืยนักำรจองกบัลูกค้ำได้ทนัที โดย
บรษิทัจะเป็นผูค้ดัเลอืกสำยกำรเดนิเรอื/สำยกำรบนิทีเ่หมำะสมใหก้บัลูกคำ้ ทัง้นี้ ในบำงกรณีบรษิทัและบรษิทัย่อยจะประสำนงำนกบั
ตวัแทนในต่ำงประเทศเพื่อใหช้่วยบรษิทัจดัหำระวำงในกรณีทีบ่รษิทัต้องใหบ้รกิำรรบัจดักำรขนส่งในเขตประเทศต่ำงๆ ซึ่งในแต่ละปี
บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีำรจดัหำระวำงเรอื/เครื่องบนิจำกผูป้ระกอบกำรขนส่งจ ำนวน 15 รำย และ 10 รำย ตำมล ำดบั  

นโยบำยกำรคดัเลอืกสำยกำรเดนิเรอื/สำยกำรบนิ/ Co-Loader 
1. มกีำรใหบ้รกิำรในเสน้ทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำรและมตีำรำงกำรเดนิทำงทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื  
3. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทมีตีน้ทุนทีแ่ขง่ขนัได ้
4. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทีม่รีะบบกำรตดิตำมงำน สำมำรถตรวจตดิตำมกำรเดนิทำงของสนิคำ้ได้ 
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(2) ตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) 
ในกรณีที่บรษิัทมีกำรให้บรกิำรรบัจดักำรขนส่งในเขตต่ำงประเทศ บรษิัทจะประสำนงำนกบัตวัแทนที่เป็นพนัธมติรทำง

กำรคำ้ในประเทศต่ำงๆ เพื่อช่วยดูแลกำรให้บรกิำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบรษิทัในกำรจดัเกบ็ค่ำบรกิำรใน
กรณีทีลู่กคำ้ระบุใหเ้รยีกเกบ็ค่ำบรกิำรทีป่ลำยทำงในต่ำงประเทศ ดงันัน้ กำรคดัเลือกตวัแทนต่ำงประเทศจงึเป็นสิง่ส ำคญั โดยตวัแทน
ของบรษิัทในต่ำงประเทศ ได้แก่ ผูป้ระกอบกำรในธุรกจิรบัจดักำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ ซึ่งมปีระสบกำรณ์ควำมช ำนำญและควำม
น่ำเชื่อถอืในกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ทัง้นี้ ตวัแทนดงักล่ำวถอืเป็นพนัธมติรและคู่ค้ำทีส่ ำคญั เน่ืองจำกตวัแทนดงักล่ำวสำมำรถเลอืกให้
บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสำนงำนและให้บรกิำรในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกนั กลุ่มบรษิัทมีนโยบำยในกำรคดัเลือก
ตวัแทนต่ำงประเทศดงันี้  

นโยบำยกำรคดัเลอืกตวัแทนต่ำงประเทศ (Oversea Agent) ตวัแทนในต่ำงประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงันี้ 
1. กลุ่มบรษิัทพนัธมติร (Group Company)ได้แก่ กลุ่มเครอืข่ำย Sun Express Group ซึ่งประกอบด้วยบรษิัทใน 6 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสงิคโปร ์ฮ่องกง ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประเทศเวยีดนำม และประเทศมำเลเซยี โดยมเีครอืข่ำย
ทัว่โลกกว่ำ 100 แห่ง ถอืเป็นกลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศทีม่คีวำมส ำคญั   

2. กลุ่มภำคี (Conference) ที่บรษิัทเข้ำร่วมเป็นสมำชกิ อำทิเช่น, CGLN ภำยใต้ WCA Family Network ซึ่งเป็นสมำคมที่มี
สมำชิกเป็นผู้ประกอบกำรจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศในประเทศต่ำงๆ และจะมีกำรประชำสมัพนัธ์บริษัทที่เป็ น
สมำชกิกบัสมำชกิอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั โดยบรษิทัทีจ่ะเขำ้ร่วมเป็นสมำชกิไดต้อ้งมคีวำมน่ำเชื่อถอื และผ่ำนกำรตรวจสอบ
ตำ่งๆ จำกสมำคมแลว้  

3. กลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเครอืข่ำยที่บรษิัทท ำงำนด้วยมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 10 ปี โดยมกีำรจดัท ำ
ขอ้ตกลงทำงธุรกจิ (Agency Agreement) ระหว่ำงกนั 
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยจะพจิำรณำเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลกั เนื่องจำกทัง้สองกลุ่มนี้จะมคีวำมน่ำเชื่อถือและควำม
รบัผดิชอบโดยบรษิทัจะพจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ควำมรวดเรว็ในกำรตอบค ำถำมและตดิตำมงำน และต้นทุนในกำร
ท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ  

 
ธรุกิจให้บริการขนส่งในประเทศ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรขนส่งในประเทศของบรษิทัและบรษิทัย่อย เป็นกำรใหบ้รกิำรเพื่อสนับสนุนธุรกจิรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ซึง่ตอ้งอำศยัควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำน เพื่อใหก้ำรบรกิำรมปีระสทิธภิำพและมมีำตรฐำนควำม
ปลอดภยัสงู ปัจจยัส ำคญัของกระบวนกำรขนส่งทีม่คีุณภำพ มดีงันี้  

(1) การจดัหาและการซ่อมบ ารงุยานพาหนะท่ีใช้ในกระบวนการขนส่ง   
ยำนพำหนะทีส่ ำคญัส ำหรบัใชใ้นกำรขนส่ง ประกอบดว้ย รถหวัลำก และหำงพ่วงบรรทุก โดยบรษิทัจะสัง่ซื้อจำกผูผ้ลติหรอื

ตวัแทนจ ำหน่ำยทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื พรอ้มทัง้พจิำรณำถงึคุณภำพของรถขนส่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัมี
กำรสัง่ซื้อรถจำกผูผ้ลติหรอืตวัแทนจดัจ ำหน่ำย โดยรถขนส่งทุกคนัไดม้กีำรท ำประกนัภยัชัน้ 1 และประกนัภยัสนิคำ้ทีร่บัขนส่ง ซึ่งมี
ทุนประกนัภยัมลูค่ำสงูกว่ำควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้  

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้กีำรตรวจเชค็สภำพตำมระยะกำรใชง้ำนของรถหวัลำก และหำงพ่วงบรรทุก โดยจะท ำกำร
ตรวจเช็คตำมตำรำงเวลำที่ไดม้กีำรวำงแผนไว้แล้ว พรอ้มทัง้ท ำกำรซ่อมบ ำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภำพตำมระยะกำรใช้งำน 
เพื่อให้รถสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์และมอีำยุกำรใช้งำนยำวนำนทัง้นี้ บรษิัทได้จดัท ำสญัญำว่ำจ้ำงกำรให้บรกิำรซ่อมบ ำรุง
รถบรรทุกฮโีน่ กบั บรษิทั ฮโีน่มอเตอรส์เซลส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 

(2)  การจดัหาและการฝึกอบรมพนักงานขบัรถ 
พนักงำนขบัรถถือเป็นบุคลำกรที่มีส่วนส ำคัญส ำหรบังำนบริกำรขนส่งที่ปลอดภัย ดังนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้

ควำมส ำคญัในกำรคดัสรรพนักงำนขบัรถทีม่คีุณภำพมำร่วมงำน โดยมเีกณฑก์ำรคดัเลอืกหลกัๆ ดงัต่อไปนี้  
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▪ พนักงำนขบัรถตอ้งมปีระสบกำรณ์ในกำรขบัรถบรรทุกอย่ำงน้อย 2 ปี  
▪ ตอ้งมใีบอนุญำตขบัรถส ำหรบักำรขบัขีร่ถขนส่งประเภท 3 และ 4 ส ำหรบัขบัรถประเภทรถหวัลำก  
▪ ตอ้งผ่ำนกำรทดสอบจำกบรษิทั 
เมื่อไดร้บักำรบรรจุเป็นพนักงำนขบัรถแลว้ พนักงำนขบัรถต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมก่อนทีจ่ะปฏบิตังิำนจรงิ 

(3) การจดัหาน ้ามนัเชื้อเพลิง 
ปัจจุบันรถขนส่งของบรษิัทใช้ก๊ำช NGV และน ้ำมนั โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยใช้บรกิำร PTT Fleet Card ของธนำคำร

กสกิรไทย ซึง่เปรยีบเสมอืนบตัรเครดติส ำหรบัใชจ้่ำยช ำระค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิภำยในวงเงนิทีจ่ ำกดัไว ้ซึ่งจะมบีตัรประจ ำรถขนส่งแต่ละ
คนั โดยในบตัรจะระบุทะเบยีนรถและเมื่อใชจ้่ำยช ำระจะตอ้งระบุรหสัผ่ำน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะมกีำรค ำนวณอตัรำกำรใชเ้ชือ้เพลงิ
เปรยีบเทยีบกบัอตัรำกำรใชจ้รงิ เพื่อใหส้ำมำรถควบคุมกำรใชเ้ชือ้เพลงิในกำรขนส่งได้ 

(4) การจดัหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง(Outsource) 
บรษิทัเป็นผู้ให้บรกิำรขนส่งดว้ยรถบรรทุกหวัลำก-หำงพ่วงแก่ลูกค้ำดว้ยตวัเอง ยกเวน้ในบำงช่วงเวลำที่จ ำนวนรถบรรทุก

ไม่เพียงพอที่จะให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ โดยบรษิัทจะติดต่อกบัผู้ประกอบกำรรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รำยอื่นให้มำรบังำนต่อไป 
เพื่อให้สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรใช้บริกำรรถบรรทุกขนส่งอย่ำงเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบกำรขนส่งที่อยู่ใน 
Approved Vendor List ประมำณ 3 รำย โดยมเีกณฑ์ในกำรเลือกผู้ประกอบกำร คอื เป็นผูใ้หบ้รกิำรในรูปแบบบรษิัท โดยให้บรกิำร
ขนส่งสนิคำ้เป็นธุรกิจหลกั และต้องมปีระกนัภยัรถยนต์และประกนัสนิค้ำขัน้ต ่ำ 1,500,000 บำท มคีวำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร มี
ปรมิำณรถ และคุณภำพของรถตรงตำมทีบ่รษิทัตอ้งกำร 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานให้บริการ 
สรปุขัน้ตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี FCL และเครื่องบนิ: จะจองระวำงเรอื/เครื่องบนิ เมื่อไดร้บักำรยนืยนัจำกลูกคำ้ 
กรณี LCL: จะจองระวำงเรอืล่วงหน้ำและน ำพืน้ทีร่ะวำงไปเสนอขำยแก่ลูกคำ้ 

ศกึษำขอ้มลูและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ น ำเสนอเสน้ทำงกำรขนส่ง  
รปูแบบกำรขนส่ง และวธิกีำรขนส่งทีเ่หมำะสมใหก้บัลูกคำ้อย่ำงน้อย 3 ทำงเลอืก  

เพื่อใหลู้กคำ้พจิำรณำเลอืกแผนกำรจดัส่งทีเ่หมำะสมทีสุ่ด 

กรณีกำรขนส่งแบบเตม็ตูค้อนเทนเนอร ์
สนิคำ้จะถูกบรรจุใส่ตูค้อนเทนเนอรใ์น

สถำนทีข่องลูกคำ้แลว้จงึมำส่งมอบใหบ้รษิทั
ทีท่่ำเรอื 

กรณีกำรขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร ์
ลูกคำ้จะส่งมอบสนิคำ้ใหบ้รษิทัทีท่่ำเรอื เพื่อ

บรรจุเขำ้ตูค้อนเทนเนอร ์

กรณีกำรขนส่งทำงอำกำศ 
ลูกคำ้จะส่งมอบสนิคำ้ที ่

ท่ำอำกำศยำน 

ใบตรำส่ง (Bill of Lading: B/L หรอื Airway Bill: AWB) 

บรษิทัจดัส่ง B/L ทีไ่ดร้บัจำกสำยกำรเดนิเรอื หรอื  

AWB ทีไ่ดร้บัจำกสำยกำรบนิ เพื่อน ำไปรบัสนิคำ้ 
 

กรณลีูกคำ้ใหบ้รษิทัเป็นผูด้ ำเนินกำรพธิกีำรศุลกำกรและส่งสนิคำ้ทีป่ลำยทำง 

1.จดัเอกสำรใบตรำส่งใหแ้กลู่กคำ้ พรอ้มออก Invoice เรยีกเกบ็เงนิลกูคำ้ 

2. จดัเอกสำรใบตรำส่งและ Invoice & Packing List ใหต้วัแทนในต่ำงประเทศ 

3. ประสำนงำนกบัตวัแทนต่ำงประเทศด ำเนินกำรพธิกีำรศุลกำกรตลอดจน

ตรวจสอบสภำพและสง่มอบสนิคำ้ใหผู้ร้บัปลำยทำง 

4 ตวัแทนยนืยนักำรส่งมอบสนิคำ้ใหบ้รษิทัทรำบพรอ้มท ำ Settlement 

บรษิทัจะประสำนงำนกบัตวัแทนต่ำงประเทศช่วยตดิตำม
สถำนะของสนิคำ้จนถงึเมอืงท่ำปลำยทำง 

 

กรณีลูกคำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรรบัสนิคำ้ปลำยทำง 

จดัส่งเอกสำรใบตรำส่งใหแ้ก่ลูกคำ้ 

พรอ้มออก Invoice เรยีกเกบ็เงนิลูกคำ้ 
 

ส่งเอกสำรยนืยนัรำยละเอยีดกำรจดัสง่ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและนัดหมำยกำรส่งมอบสนิคำ้ 
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สรปุขัน้ตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาเข้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ และน ำเสนอทำงเลอืกในกำรใหบ้รกิำรน ำเขำ้
สนิคำ้ 

ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ยนืยนักำรใชบ้รกิำรในกำรน ำเขำ้สนิคำ้ 
 

กรณีผูส้่งออกเป็นผูด้ ำเนินพธิกีำรศุลกำกรและน ำสนิคำ้ไป
ส่งมอบ ณ ท่ำเรอื/ สนำมบนิ ตน้ทำง (Port to Port) 

ตวัแทนของบรษิทัในต่ำงประเทศประสำนงำนกบัสำยเรอื / สำยกำรบนิ ในกำรแจง้ยนืยนัตำรำงเรอืใหก้บัผูส้่งออกและลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ 

พรอ้มนัดหมำยวนัทีท่ ำกำรบรรจุสนิคำ้ขึน้เรอื / เครื่องบนิ (Loading) 

กรณลีูกคำ้ผูน้ ำเขำ้เป็นผูด้ ำเนินพธิกีำรศุลกำกรและรบัสนิคำ้ ณ ท่ำเรอื 
/ สนำมบนิ ทีป่ลำยทำง (Port to Port) 

ตวัแทนบรษิทัในต่ำงประเทศท ำกำรออกเอกสำรใบตรำส่งสนิคำ้ใหก้บัผูส้่งออกที่ตน้ทำง หลงัจำกสนิคำ้ออกจำกเมอืงท่ำตน้ทำง 

กรณีตวัแทนของบรษิทัในต่ำงประเทศเป็นผูด้ ำเนินพธิกีำรศุลกำกรและ
รบัสนิคำ้ ณ สถำนทีข่องผูส้ง่ออกทีต่น้ทำง (Ex-Work) 

ประสำนงำนกบัตวัแทนบรษิทัในต่ำงประเทศในกำรตดิตำมสถำนะของสนิคำ้และแจง้ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ล่วงหน้ำก่อนทีส่ ินคำ้จะถงึปลำยทำง (ETA) เพือ่
เตรยีมเอกสำรในกำรน ำเขำ้ 

กรณีบรษิทัเป็นตวัแทนลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ในกำรด ำเนินพธิกีำร
ศุลกำกรและขนส่งสนิคำ้จนถงึสถำนทีข่องลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้ (Door) 

บรษิทัท ำกำรแจง้สนิคำ้ถงึปลำยทำงใหแ้ก่ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้
ประสำนงำนส่งมอบใบสัง่ปล่อยสนิคำ้ (Delivery Order: D/O) 

ใหก้บัลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้พรอ้มเกบ็ค่ำใชจ้่ำยในกำรใหบ้รกิำร 

บรษิทัท ำกำรแจง้สนิคำ้ถงึปลำยทำงใหแ้ก่ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้

ประสำนงำนเพื่อรบัใบสัง่ปล่อยสนิคำ้ (Delivery Order: D/O) 

จำกสำยเรอื / สำยกำรบนิ เพื่อด ำเนินพธิกีำรศุลกำกรขำเขำ้ 

นัดหมำยกบัลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้เพื่อจดัส่งสนิคำ้ ณ สถำนทีข่อง
ลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้พรอ้มเกบ็ค่ำใชจ้่ำยในกำรใหบ้รกิำร 
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เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร บริษัทได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ช่วยเพิ่ม
ศกัยภำพและลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรท ำงำน มรีะบบตรวจวดัทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลำในกำรท ำงำนในแต่ละส่วนงำน
ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยคุณภำพทีบ่รษิทัก ำหนด  

 
สรปุการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทัง้ในและต่างประเทศ 
 

ช่ือสมาคม ตราสญัลกัษณ์ บริษทัท่ี
เป็นสมาชิก 

วนัท่ีเป็น
สมาชิก 

วนัส้ินสุด
การเป็น
สมาชิก 

สมาคมในประเทศ 

สมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ  
( Thai International Freight Forwarders Association: 
TIFFA) 

 

WICE 6 ก.พ. 45 ไม่มกี ำหนด 

สมำคมตวัแทนขนส่งสนิคำ้ทำงอำกำศไทย  
(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) 

 

WICE 1 ต.ค. 2547 ไม่มกี ำหนด 

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

 

WICE 12 ก.พ. 57 11 ก.พ. 65 

หอกำรคำ้ไทย  
(The Thai Chamber of Commerce Member ship) 

 

WICE 17 ส.ค. 53 ไม่มกี ำหนด 

สมาคมต่างประเทศ 

Leading the World in Logistics Partnering 
 

 
 
 
 

WICE 26 ต.ค. 48 25 ต.ค. 64 

หมายเหตุ:ในกำรเขำ้ร่วมเป็นสมำชกิจะมคี่ำสมำชกิรำยปี 
 

WCA เป็นเครือข่ำยกิจกำรบริกำรกำรขนส่งที่ใหญ่ มีสมำชิกกว่ำ 5 ,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย WCA ประกอบด้วย 
เครอืขำ่ยจ ำนวนมำกและควำมช ำนำญในกำรใหบ้รกิำร  

สทิธปิระโยชน์ของสมำชกิ 
1. รำยชื่อสมำชกิจะเขำ้ไปอยู่ใน list เพื่อง่ำยต่อกำรหำและเลอืกใชง้ำน 
2. Financial Protection Plan เป็นกำรเสนอครอบคลุมวงเงนิทีไ่ม่ไดร้บัช ำระจำกสมำชกิลูกหนี้ ใหส้มำชกิเจำ้หนี้สูงสุด 50,000 

USD 
3. กำรประชุมเครอืข่ำยประจ ำปีเพื่อให้ประเทศสมำชกิมำพบปะและร่วมเจรจำธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นกำรส่งเสรมิ

ควำมสมัพนัธ์และแลกเปลี่ยนควำมร่วมมอืระหว่ำงกนั โดยแต่ละประเทศสำมำรถนัดหมำยเพื่อพบปะเจรจำกนัในงำนนี้ ท ำ
ใหล้ดค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปเจรจำในแต่ละประเทศ 

4. ช่วยจดักำรปัญหำขอ้พพิำทระหว่ำงสมำชกิ 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัไม่มขีอ้พพิำทใดๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม และไม่มปีระวตักิระท ำควำมผดิตำมกฎระเบยีบเกี่ยวกบักฎหมำยสิง่แวดล้อมกบั

หน่วยงำนภำครฐั ส ำหรบักำรให้บรกิำรขนส่งด้วยรถบรรทุกอำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในเรื่องของมลภำวะทำงอำกำศอนัเกิด
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จำกควนัจำกท่อไอเสยีของรถขนส่ง ทัง้นี้ บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำว จึงได้มีกำรให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่
พนักงำนในกำรดูแลและตรวจสอบสภำพรถอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑข์องหน่วยรำชกำร 

 
สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
- ไม่ม ี-  

 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี– 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  
 
 จากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ การให้บรกิารประเภทโลจสิติกส์ นัน้ ต้องค านึงถึงปัจจยัต่างๆ มากมายที่จะ
ส่งเสรมิใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัทีต่ัง้ไวไ้ด ้ตลอดจนรกัษาคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อใหลู้กคา้เกดิ
ความพึงพอใจสูงสุดทัง้ในด้านของคุณภาพการบรกิาร การประเมินปัจจยัความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บรษิัทไม่สามารถบรรลุ
เป้าประสงคไ์ดก้ม็คีวามส าคญัเช่นกนั ดงันัน้บรษิทัฯ ไดว้เิคราะหปั์จจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ในอนาคตไว ้ดงันี้  
 
 ควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจ 
  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำระวำง 
  ตน้ทุนค่าระวางเรอื/เครื่องบนิถอืเป็นต้นทุนหลกัในการด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ ความผนัผวน
ของค่าระวางซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มผีลกระทบต่อต้นทุนการให้บรกิารและอัตราก าไรสุทธิของกลุ่ม
บรษิทั หากกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามตน้ทุนค่าระวางทีม่กีารปรบัตวัขึน้ได ้ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัไดต้ระหนักถงึ
ความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นจากความผนัผวนของค่าระวาง จงึใหค้วามส าคญัตัง้แต่การจดัหาระวาง โดยมกีารคาดการณ์ปรมิาณความ
ต้องการของลูกคา้และจองระวางในปรมิาณมาก เพื่อเพิม่อ านาจในการต่อรองค่าระวาง และมกีารจัดท าเป็นสญัญา โดยในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาตามทีร่ะบุในสญัญา สายการเดนิเรอืจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั นอกจากนี้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะ
ตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชดิ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มของค่าระวาง ท าให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยสามารถ
ก าหนดราคาค่าบรกิารใหม้สี่วนต่างก าไรในระดบัทีจ่ะสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของราคาค่าระวางไดใ้นระดบัหนึ่ง  
  โดยปกตกิารจดัท าสญัญากบัสายเดนิเรอื (เสน้ทางไทย – สหรฐัอเมรกิา) จะมกีารระบุปรมิาณการซื้อระวางขัน้ต ่า ซึง่จะไม่มี
การระบุค่าปรบัในสญัญา ทัง้นี้ สญัญาบรกิารกบัสายการเดนิเรอืแห่งหนึ่ง (เสน้ทางไทย – สหรฐัอเมรกิา) ระบุว่าในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่
สามารถขายระวางเรอืตามปรมิาณขัน้ต ่าทีต่กลงในสญัญา บรษิทัฯ จะโดนปรบั (Deficit Charges) ในอตัรา 250 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา
ต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรอื ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ จะมกีารประเมนิปรมิาณงานจาก
ขอ้มลูในอดตีและประเมนิแนวโน้มงานทีค่าดว่าจะไดร้บัก่อนทีจ่ะลงนามในสญัญา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถขายระวางไดต้ามทีต่กลง
ในสญัญา ในกรณีที่เรอืเต็ม สายการเดนิเรอืจะปฎิเสธการจองระวางเรอื ซึ่งบรษิัทฯ จะสามารถลดยอด MQC (Minmum Quantity 
Commitment) ได ้โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่เคยโดยค่าปรบัดงักล่าว  
 
  ควำมเส่ียงจำกควำมรบัผิดชอบในตวัสินค้ำ กรณีเกิดควำมเสียหำย 

เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จงึอาจมคีวามเสี่ยง
จากความเสยีหายของตวัสนิคา้ระหว่างขนส่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้กรณีทีเ่กดิความเสยีหายกบัสนิคา้ของลูกคา้และไดม้กีารพสิจูน์ไดว่้าเป็น
การขนส่งทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ในเบื้องต้นบรษิทัประกนัภยัจะเป็นผูร้บัผดิชอบชดเชยความเสยีหายใหก้บัลูกคา้ โดย
บรษิัทฯ จะช่วยสบืหาขอ้เท็จจรงิและตดิตามการชดเชยความเสยีหายใหก้บัลูกค้า ดัง้นัน้ บรษิัทฯ จงึให้ความส าคญัในการคดัเลือก
สายการเดนิเรอื/สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการรถขนส่ง (Outsource) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สนิค้า และให้ความส าคญัในการคดัเลือกบรษิัทประกนัภัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบัทัว่ไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอ
ชดเชยความเสียหาย ทัง้นี้ ในระยะเวลา 6 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยงัไม่เคยช าระค่าชดเชยให้กับลูกค้ากรณีเกิดความ
เสยีหายในตวัสนิคา้อนัส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั 

 
ควำมเส่ียงในกำรแข่งขนั 
ผูป้ระกอบการธุรกิจโลจสิติกส์ในประเทศไทย ม ี5 กลุ่มหลกั ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน ้า ขนส่งทาง

อากาศ ตวัแทนของและตวัแทนขนส่ง และคลงัสนิคา้ รวมกว่า 10,000 บรษิทั และกว่ารอ้ยละ 80 เป็นผูป้ระกอบการขนส่งขนาดย่อม
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และขนาดกลางหรอื SMEs ซึ่งคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริม่ต้นธุรกิจได้ตัง้แต่
ขนาดเลก็ดว้ยเงนิลงทุนไม่สงูมาก อาศยัความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกคา้และสายการเดนิเรอื/สายการบนิ อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัในธุรกจิ
จะเน้นที่ความช านาญในเส้นทางและประเภทของสนิคา้ ความยดืหยุ่นในการจดัหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้า ความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ รวมถงึเครอืข่ายที่มคีุณภาพและความยดืหยุ่นของการให้บรกิารในราคาที่เหมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยบรษิทัมปีระสบการณ์และมคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิและมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิ มกีารน าเสนอบรกิารที่
ครบวงจร ตลอดจนใหค้ าปรกึษาในการจดัการระบบโลจสิตกิส์เพื่อใหส้ามารถประหยดัต้นทุนใหลู้กค้า ซึ่งบรษิทัไดร้บัความ ไวว้างใจ
จากลูกคา้มาตลอดกว่า 26 ปี 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงกำรให้บริกำรรบัจดักำรขนส่งเส้นทำงไทย – สหรฐัอเมริกำ 
บรษิัทฯ มคีวามเชีย่วชาญในเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ทางทะเล ไทย – สหรฐัอเมรกิา มากว่า 27 ปี สามารถรบัและส่งมอบ

สนิคา้ไดทุ้กรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทัง้ประเภทขนส่งแบบเตม็ตู ้(FCL) และแบบไม่เตม็ตู ้
(LCL) ท าให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทางไทย – 
สหรฐัอเมรกิา คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ย (ปี 2556 – ปี 2563) ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางทะเล ดงันัน้ แนวโน้มของรายไดด้งักล่าวจะมทีศิทางเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

อย่างไรกต็าม การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศของบรษิัทฯ จะให้บรกิารหลากหลายเสน้ทาง (Routing 
Diversification) เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งจากปัจจยัลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมภิาค โดยเสน้ทางระยะไกลไปยงัทวปีอเมรกิา 
จะมยีอดขายสูงกว่าเมื่อเทยีบกบัเสน้ทางระยะสัน้ในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก แต่กจ็ะมอีตัราก าไรขัน้ต้นทีต่ ่ากว่า โดยทีบ่รษิทัฯ เหน็ว่า
การรกัษาการให้บรกิารในเสน้ทางระยะไกลจะท าให้บรษิทัเกดิความได้เปรยีบในเรื่องความสามารถในการแข่งขนั ในขณะทีอ่ตัราค่า
ระวางเรอืในการขนส่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การให้บรกิารในเส้นทางระยะสัน้จะมีอัตราก าไรที่ดกีว่า แต่การแข่งขนัที่สูงกว่า
เช่นกนั ดงันัน้ การท าธุรกิจของบรษิัทฯ ก็จะพจิารณา ทัง้การเพิม่ขึ้นของยอดขายและการรกัษาความสามารถในการท าก าไร  ทัง้นี้ 
สดัส่วนรายได้ในเสน้ทาง ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศจนี ประเทศสงิคโปร์ ประเทศออสเตรเลยี สดัส่วนรายได้เฉลี่ย (ปี 2556 – ปี 2563) 
ของประเทศดงักล่าว รวมกนัประมาณรอ้ยละ 40 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล  
 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิงบุคลำกร 
เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัฯ ตอ้งใชค้วามรูค้วามช านาญ รวมถงึประสบการณ์ของผูบ้รหิารและบุคลากรในการด าเนินงาน จงึ

จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในกฎระเบยีบต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศส าหรบัการส่งออกหรอืน าเขา้ 
รวมถงึผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูช้ านาญการศุลกากรประจ าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหค้ าแนะน าแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้
ซึ่งจะท าให้ลูกค้าที่มาใชบ้รกิารเกิดความมัน่ใจและเกิดความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร ในกรณีที่บรษิัทฯ เกิดการขาดแคลนบุคลกร
ดงักล่าว อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ บรษิัทฯ จงึมีนโยบาย
ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสทิธภิาพในการท างาน โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมพนักงานทัง้พนักงาน
เก่าและพนักงานใหม่อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัมกีารจัดท าแผนการอบรมพนักงานประจ าปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องไดเ้ขา้อบรมอย่าง
น้อย 5 หลกัสูตรต่อปี เพื่อให้เกิดความรูค้วามสามารถและทกัษะให้แก่พนักงานในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี้ บรษิัทยงัจดัให้มกีาร
ท างานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อใหพ้นักงานสามารถท างานทดแทนกนัได ้ซึ่งช่วยลดความเสีย่งของบรษิัทในการพึ่งบุคลากรคนใดคน
หนึ่ง ตลอดจนจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานเพื่อก าหนดและพจิารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยพนักงานของบรษิัทและ
บรษิทัย่อยมอีายุการท างานเฉลีย่ 5 ปี และมอีายุการท างานเฉลีย่ของผูบ้รหิารไม่ต ่ากว่า 20 ปี 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  (Sense of Belongings) โดยในการประชุม
วสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ให้กับพนักงานและ
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ผูบ้รหิาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ) ของบรษิัทฯ จ านวน 7.50 ลา้นหุ้น พรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ เพื่อ
สร้างขวญัก าลงัใจและรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กบัองค์กร บรษิัทจงึคาดว่านโยบายดงักล่าวข้างต้นจะสามารถรกัษา
บุคลากรของบรษิทัไวไ้ด ้
 
 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ บรษิทัฯ อาจไดร้บัความเสีย่งจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจากรายไดแ้ละต้นทุนในรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งในกรณีทีเ่งนิบาทอ่อนค่าลง จะ
ส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึน้ ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิทั  

ทัง้นี้ ตน้ทุนในรปูสกุลเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวเกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มพีนัธมติรทางการคา้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิ
จดัการขนส่งในต่างประเทศเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนใหบ้รษิัทฯ ในการประสานงานเพื่อใหบ้รกิารลูกค้า ในทางกลบักนับรษิทัฯ ก็มี
รายได้จากการเป็นพนัธมติรทางการค้าด้วยเช่นกนั การที่บรษิัทฯ มรีายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศจงึถือเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบรษิทัฯ จะมกีารตดิตามขา่วสารและความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น โดยทีผ่่านมาผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่จดัว่ามนีัยส าคญัต่อผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัฯ 
 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
ควำมเส่ียงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีมีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  

 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ดร.อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ  38.061 
ของทุนช าระแล้ว ท าให้ ดร. อารยา คงสุนทร และนายชเูดช คงสุนทร ยงัคงสามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ หรอืการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดให้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการ
บางส่วนหรอืทัง้หมด เป็นต้น ดงันัน้ ผูถ้ือหุ้นรายอื่นของบรษิัทฯ จงึมคีวามเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดุล
เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  
 
 อย่างไรกต็ามเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอ านาจดงักล่าว บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาปรบั
โครงสรา้งองค์กรใหม่เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากขึน้สามารถตรวจสอบได ้และมกีารถ่วงดุลอ านาจจงึคณะกรรมการ
บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบรษิทัจ านวน 
1 ท่านโดยบรษิัทฯ มีกรรมการบรษิัทรวมกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 8 ท่าน ในจ านวนนี้มกีรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 
ท่าน นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมหีน้าทีห่ลกัในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบทีไ่ดก้ าหนดไว ้และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของฝ่ายบรหิารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในกรณีเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนักับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว และ
ในการอนุมตัริายการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 
 
4.1 รำยละเอียดสินทรพัยท่ี์ใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยถ์าวรทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิมมีลูค่าสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากบั  

207,683,961 บาท รายละเอยีดสนิทรพัยถ์าวร ไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
มูลค่ำสุทธิ 

หลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม (บำท) 

1. ทีด่นิ 24,220,000  

2. อาคารและสถานทีจ่อดรถบรรทุกและวางตูส้นิคา้ 20,316,747  

เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 2,797,462  

เครื่องใชส้ านักงาน 506,168  

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 5,928,253  

ยานพาหนะ 107,297,742  

ตูค้อนเทนเนอรแ์ละอุปกรณ์คอนเทนเนอร์ 44,905,966  

สนิทรพัย์ระหว่างก่อสรา้ง 1,711,623  

รวม 207,683,961  

  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ท าสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิ ท โดยมอีายุสญัญาระหว่าง     

3-20 ปี สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สรุปไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์ มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 

1. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ทีด่นิ 16,454,458 

2. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้อาคาร 1,211,357 

3. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้อุปกรณ์ 1,656,862 

4. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ยานพาหนะ 20,205,995 

รวม 39,528,672 
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สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ประกอบดว้ย 

ประเภทของสินทรพัย ์ มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (บำท) 

1. ความสมัพนัธข์องกลุ่มลูกคา้ 243,181,487 

2. คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 6,631,942 

รวม 249,813,429 

 

4.3 สญัญำส ำคญัท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินธรุกิจ  
4.3.1 สรปุสญัญำกบัสำยกำรเดินเรือ 
บรษิทัมกีารท าสญัญาบรกิารกบัสายการเดนิเรอื ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 

1. เสน้ทางการขนส่งหลกั ไดแ้ก่ เสน้ทางไทย-สหรฐัอเมรกิา 
2. สายการเดนิเรอืมหีน้าที่ให้บรกิารจัดระวางเรอืให้บรษิัทฯ ตามปรมิาณขัน้ต ่า (Minimum Quantity Commitment: 

MQC) ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาบรกิาร 
3. บรษิทัฯ จะช าระค่าระวางใหก้บัสายการเดนิเรอืตามอตัราทีร่ะบุในสญัญาบรกิาร 
4. สญัญาบรกิารมอีายุ 1 ปี และมกีารต่อสญัญาทุกปี 
5. สายการเดนิเรอืมคีวามรบัผดิชอบในสนิคา้ตามทีร่ะบุไวใ้นใบตราส่ง (Bill of Landing) 

 
ทัง้นี้ มสีายการเดนิเรอื 1 แห่งระบุว่าในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถขายระวางเรอืตามปรมิาณขัน้ต ่าทีต่กลงในสญัญา บรษิทัฯ จะ

โดนปรบั (Deficit Charges) ในอตัรา 250 เหรยีญสหรฐัอเมรกิาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรอืตู้คอนเทนเนอรข์นาด 40 
ฟุต) อย่างไรกต็าม บรษิทัจะมกีารประเมนิปรมิาณงานจากขอ้มูลในอดตีและประเมนิแนวโน้มงานทีค่าดว่าจะไดร้บัก่อนทีจ่ะลงนามใน
สญัญา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามทีต่กลงในสญัญา ในกรณีทีเ่รอืเตม็สายการเดนิเรอืจะปฏเิสธกิารจองระวางเรอื ซึ่ง
บรษิทัฯ จะสามารถลดยอด MQC ได ้โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่เคยโดนค่าปรบัดงักล่าว 
 

4.3.2 สรปุสญัญำกบัตวัแทนต่ำงประเทศ 
กลุ่มเครือข่ำย Sun Express Group สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
1. ร่วมกนัพฒันาการขนส่ง รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มูลในแง่ ค่าบรกิาร การแข่งขนั การขาย และการปฏบิตักิาร และแนะน า

ถงึธุรกจิขนส่งและธุรกจิอื่นๆ ทีอ่าจจะสามารถขยายธุรกจิไปได ้
2. ทัง้สองฝ่ายสามารถใชเ้ครอืขา่ยของกนัและกนัในการปฏบิตังิาน 
3. ทัง้สองฝ่ายแต่งตัง้อกีฝ่ายเป็น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ 
4. ทัง้สองฝ่ายจะเสนออตัราค่าบรกิารทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 
5. ทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะไม่ท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักนั ถา้ไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6. ทัง้สองฝ่ายจะต้องสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏบิตังิานในการขนส่งทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 

รวมถงึการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ผูป้ระกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ  
7. ทัง้สองฝ่ายจะต้องจดัใหม้กีารบรกิารทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการน าเขา้และส่งออก เช่น พธิกีารศุลกากร, การจดัเกบ็สนิคา้, การส่ง

มอบสนิคา้, การดูแลสนิคา้ระหว่างทาง, การส่งสนิคา้ต่อเน่ือง, จดัเกบ็ค่าบรกิารจากลูกคา้ เป็นตน้ 
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8. บรษิทัฯ ผูร้บัสนิคา้จะต้องตรวจตราสนิคา้ว่ามีความเสยีหายหรอืสูญหายหรอืไม่ ถ้ามคีวามเสยีหายต่อสนิคา้เกดิขึน้จะต้อง
แจง้บรษิทัประกนัภยัใหร้บัผดิชอบ และแจง้บรษิทัฯ ตน้ทางทนัทผี่านโทรสารหรอือเีมล ์เพื่อหาวธิดี าเนินการต่อไป 

9. ทัง้สองฝ่ายจะช าระค่าตอบแทนและค่าบรกิารต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
10. ขอ้ตกลงมไิดก้ าหนดวนัสิ้นสุดของสญัญา จนกว่าจะมกีารขอยกเลกิจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 90 

วนั 
11. ขอ้ตกลงจะถูกยกเลกิทนัท ีหากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 

 
กลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศอ่ืน สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 
1. บรษิทัและตวัแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัในเขตประเทศและเครอืขา่ยของตนเอง 
2. บรษิทัและตวัแทนต่างประเทศจะประสานงานในการใหบ้รกิารจดัการขนส่งใหก้นัและกนั 
3. บรษิทัและตวัแทนต่างประเทศจะช าระค่าตอบแทนและค่าบรกิารต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 
4. ตวัแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรอืส่งสนิคา้ใหก้บัผูร้บัจนกว่าจะไดร้บัการช าระเงนิจากผูร้บัสนิคา้ 
5. ในกรณีทีเ่กดิปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งสนิคา้, สนิคา้ถูกปฏเิสธการรบั, สนิคา้เสยีหาย เป็นต้น ตวัแทนต่างประเทศจะต้อง

แจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีเพื่อหาทางแกไ้ข 
6. ขอ้ตกลงมไิดก้ าหนดวนัสิน้สุดของสญัญา จนกว่าจะมกีารขอยกเลกิจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. ขอ้ตกลงจะถูกยกเลกิทนัทหีากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง 

 
4.4 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิัทฯ มนีโยบายลงทุนในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมที่มีวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของ
บรษิัทฯ อันจะท าให้บรษิัทฯ มีผลประกอบการหรอืผลก าไรเพิ่มมากขึ้น หรอืธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบับรษิัทฯ โดย
สามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

1. เงนิลงทุนในบรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99  
2. เงนิลงทุนในบรษิทั WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดมิ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 100 
3.  เงิน ล งทุ น ในบ ริษั ท  WICE Logistics (Hong Kong) (เดิม  Universal Worldwide Transportation Limited 

(“UWT”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 
4. เงินลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ ากัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 40 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
 ชื่อย่อ     WICE  

(จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  
เลขทะเบยีนบรษิทั    0107558000156 
ประเภทธุรกจิ   ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศแบบครบวงจร  

(International Logistics Service and Solution Provider) 
เวบ็ไซต์   www.wice.co.th  
ปีทีก่่อตัง้    2536 
วนัแรกทีซ่ื้อขายหุน้   28 กรกฎาคม 2558  
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่   อาคาร WICE PLACE เลขที ่88/8 ถนนนนทร ี

แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
ทุนจดทะเบยีน   325,949,750 บาท 
ทุนช าระแล้ว    325,949,750 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 651,899,500 หุน้  
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้   หุน้สามญั หุน้ละ 0.50 บาท  
หุน้บุรมิสทิธ ิ   ไม่ม ี 
รอบระยะเวลาบญัช ี   1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
 

6.2 บุคคลอ้ำงอิง  

นายทะเบยีนหุน้    บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
ทีต่ัง้    ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์   0 2009-9000 
โทรสาร    0 2009-9991 
อเีมล   SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์   www.set.or.th/tsd 

 
ผูส้อบบญัช ี   บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดย 

นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3972)  
ทีต่ัง้   อาคารเลครชัดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์ เลขที ่193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์   0-2264-0777 , 0-2661-9190 
โทรสาร    0-2264-0789-90 
อเีมล     ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ernstyoung.thailand@th.ey.com
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้    ไม่ม ี
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน   บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีปรึกษำหรือผู้จดักำรภำยใต้สญัญำกำรจดักำร  ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
 บรษิมัมทีุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ดงันี้  
 ทุนจดทะเบยีน 325,949,750 บำท (สำมรอ้ยยีส่บิหำ้ลำ้นเกำ้แสนสีห่มื่นเกำ้พนัเจด็รอ้ยหำ้สบิบำทถ้วน) 
 ทุนช ำระแลว้  325,949,750 บำท (สำมรอ้ยยีส่บิหำ้ลำ้นเกำ้แสนสีห่มื่นเกำ้พนัเจด็รอ้ยหำ้สบิบำทถ้วน) 
 ประกอบดว้ย  หุน้สำมญั 651,899,500 หุน้ (หกรอ้ยหำ้สบิเอด็ลำ้นแปดแสนเกำ้หมื่นเกำ้พนัหำ้รอ้ยหุน้) 
   หุน้บุรมิสทิธ ิ   -ไม่ม-ี 
   มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
 รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั  
 ผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รำยแรกของบรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ทีม่ชีื่อปรำกฎตำมทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 

ธนัวำคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

ล ำดบัท่ี ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 ดร. อำรยำ คงสุนทร  146,978,780 22.546 
2 นำยชเูดช คงสุนทร 101,139,320 15.515 
3 นำงสำวฐติมิำ ตนัตกุิลสุนทร 66,857,280 10.256 
4 นำงสำวพรไพเรำะ ตนัตกุิลสุนทร 46,255,200 7.095 
5 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 25,558,600 3.921 
6 นำยพทัธดน คงสุนทร 21,940,000 3.366 
7 นำงสำวศศธิร ตนัตกุิลสุนทร 15,301,000 2.347 
8 นำยรำม ตนัตกุิลสุนทร 12,817,380 1.966 
9 นำยบดนิทร ์เจนใจ 10,600,000 1.626 
10 MR.TAI WAI FUNG 10,062,660 1.544 
 รวมกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รำยแรก 457,510,220 70.182 
 ผูถ้อืหุน้รำยย่อยอื่น 194,389,280 29.818 
 รวมทัง้สิน้ 651,899,500 100 

 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ต่ำงดำ้วรวมกนั 11 รำย ถอืหุน้รวมกนั 30,880,821 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.737 

ของทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  
บรษิทัฯ มขีอ้จ ำกดัเกี่ยวกบักำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่ำงดำ้วตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 13 ว่ำ “หุน้ของบรษิทัสำมำรถโอนได้

โดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้ตี่ำงดำ้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเกนิกว่ำรอ้ยละสีส่ิบเก้ำ (49) ของหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของบรษิทั” 
 
 7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยซึง่อำจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ทีม่จี ำนวนสงู
กว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยใดทีม่ผีลกระทบในเชงิลบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯอย่ำงมี
นัยส ำคญั 
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั  
 บรษิัทฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิหกัภำษีเงนิได้นิติบุคคล และ
ส ำรองตำมกฎหมำยส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะของบรษิัทฯ อย่ำงไรกต็ำมกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะ
ขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทุน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอื ผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทั ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัมกี ำไรส ำหรบัปีจ ำนวน 83,136,150 บำท ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นในวนัที่ 29 เมษำยน 2563 เพื่ออนุมตัิจ่ำยปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70.57 ของก ำไรส ำหรบัปี
ตำมงบกำรเงนิรวม 
 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนแต่ละปี ในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

ปี 
เงินปันผล ระหว่ำง

กำล 
(บำท/หุ้น) 

เงินปันผล
ประจ ำปี 
(บำท/หุ้น) 

รวม 
(บำท/หุ้น) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไร
สุทธิ* 

(ร้อยละ) 

2560 ไม่ม ี 0.12 0.12 76.56 

2561 ไม่ม ี 0.13 0.13 77.22 

2562 ไม่ม ี 0.09 0.09 70.57 

หมำยเหตุ : *ก ำไรสุทธ ิหมำยถงึ ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 

**คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่29 เมษำยน 2563 เพื่ออนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 

  ในอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท  
 
นโยบำยส ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย  
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ และเสนอใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุ้นของแต่ละบรษิทัพจิำรณำอนุมตัใินแต่ละปี โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลจะพจิำรณำจำกแผนกำรลงทุนตำมควำมจ ำเป็นและเงนิปัน
ผลจะพจิำรณำจำกแผนกำรลงทุนตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ เช่น ควำมเพยีงพอของกระแสเงนิสดของบรษิัทย่อย 
หลงัจำกหกัส ำรองเงนิตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 
8.1 ผงัโครงสร้ำงองค์กร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 
 

 
คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏบิตักิารและสนับสนุน

องคก์ร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

แผนกบญัช ีฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

ทีป่รกึษาการตลาด 

LSP Operations Freight Operations 

ฝ่ายธุรการ 

เลขานุการบรษิทั 
 
 

เลขานุการฝ่ายบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งองคก์ร  

ผูช้่วย ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่ายขายและการตลาด 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

แผนกการเงนิ 
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8.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย                      
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหิาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งองคก์ร  
 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการทีเ่ป็นประโยชน์และ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น โลจิสติกส์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ด้านกลยุทธ์ กฎหมาย และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งตามหนังสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2563 บรษิัทมกีรรมการจ านวนทัง้สิ้น 8 
ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นสุภาพสตร ี3 ท่าน และสุภาพบุรุษ จ านวน 5 คน การเลอืกตัง้กรรมการเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ่งเป็นจ านวนทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั โดยมอีงคป์ระกอบ
สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจดัใหม้อีงค์ประกอบทีม่ี
ความหลากหลาย โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่ส าคัญอื่น นอกจากนี้
คณะกรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น (บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัจ ากดั) รวม
ไม่เกนิ 5 บรษิทั และตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มวีาระ
ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
ทัง้นี้ หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีรรมการอสิระต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้า
มามกฎหมายก าหนด 
 
โดยในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

• กรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร ,                                  
รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์, นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ และนายกมล รุ่งเรอืงยศ  

• กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน จ านวน 4 ท่าน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้คณะ ไดแ้ก่ ดร.อารยา คงสุนทร ,       
นายชเูดช คงสุนทร , นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร และนางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม  

 
8.3 คณะกรรมกำรบริษทั  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2563 ประกอบด้วย
กรรมการ จ านวน 8 ท่าน(1) ดงันี้  
  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการ 

2 ศาสตราจารย.์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3 นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ  

4 นายกมล รุ่มเรอืงยศ(2) กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
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5 ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

6 นายชเูดช คงสุนทร  กรรมการบรหิาร  
7 นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร  กรรมการบรหิาร  

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

8 นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม  กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

หมายเหตุ  (1) ระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถงึ 13 พฤษภาคม 2563 นางวนัด ีปฏเิวชวงศ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

                 (2) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563  
 

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี 2563 มีดงัน้ี  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1 นางวนัด ีปฏเิวชวงศ ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  26 เมษายน 2562 – 13 พฤษภาคม 2563 
 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ  
 กรรมการซึ่งมอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ ตามข้อบงัคบับรษิัทฯ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2563 คอื กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทั คอื ดร. อารยา คงสุนทร หรอืนายชเูดช คงสุนทร หรอืนางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร หรอืนางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม  
 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำร  

1. เป็นผูน้ าและรบัผดิชอบต่อประสทิธผิลของคณะกรรมการ รกัษาความเชื่อถอืไวว้างใจต่อกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าการ
ท างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการ  

2. ก าหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของ
คณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรบัผดิชอบตามหน้าที่ และดูแลให้มัน่ใจว่า
ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระดงักล่าวได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ ประธานกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแล
ใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบและระมดัระวงั เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อประโยชน์
สงูสุดขององคก์ร  

3. สื่อสารมตคิณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหม้ัน่ใจว่าการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดย
คณะกรรมการ  

4. ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการได้รบัข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย การตดัสนิใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพนิิจและขอ้มูลทีเ่พยีงพอ
และสนับสนุนใหค้วามเหน็ต่างไดร้บัการอภปิรายและหารอืกนั  

5. ดูแลใหม้ัน่ใจว่ามสีมัพนัธภาพในการท างานทีด่รีะหว่างกรรมการ ทัง้กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและทีไ่ม่เป็นกรรมการบริหาร
และมกีารจดัสรรเวลาในการพจิารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ดา้นกลยุทธ ์  

6. ดูแลให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลกัษณะและระดบัของความเสี่ยงส าคญัที่องค์กรรบัได้ในการด าเนินกลยุทธ์รวมถึง
ทบทวนประสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  
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7. รบัทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นจากผู้บรหิารระดบัสูง และให้ค าปรกึษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารในการพฒันากลยุทธ ์ 

8. ส่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละการสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิลระหว่างกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู  
9. ดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานและประสทิธผิลของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัการประเมนิอย่างเป็นทางการ

ทกุปี  
10. ดูแลให้มัน่ใจว่าผุ้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการด าเนินการตามค าแนะน าหรือมติของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม  
 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  

(1) อนุมตัินโยบายการก ากับดูแลกิจการ และควบคุมดูแลการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแล
กจิการ  

(2) อนุมตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวฒันธรรมองคก์รของบรษิทั  
(3) อนุมตัแิละดูแลโมเดลธุรกจิ กลยุทธ ์แผน งบประมาณ และนโยบายของบรษิทั 
(4) อนุมตัิการควบรวมและเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน การเลกิกจิการ และธุรกรรมเกี่ยวกบัการจ่ายโอนทรพัย์สนิทีม่คีวามเสีย่ง

และมผีลกระทบสงูต่อบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธบ์รหิารความเสีย่ง ตลอดจนระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
(5) ดูแลใหม้ัน่ใจและตดิตามนโยบายการแจง้เบาะแสและระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ  
(6) อนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยงตลอดจน

โครงสรา้งค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองค์กรทีค่ านึงถงึความเสีย่ง 
(7) จดัใหม้รีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่มคีวามน่าเชื่อถอื และตดิตามดูแลสภาพคล่องงทางการเงนิ

และความสามารถในการช าระหนี้ รวมทัง้แผนหรอืกลไกในการแกไ้ขหากเกดิปัญหา 
(8) ก ากับดูแลให้มีการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตราการรกัษาความมัง่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(9) คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูงร่วมประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่การปฏบิตัติามกฎหมาย และความซื่อสตัยส์ุจรติ 
(10) รายงานใหบ้รษิัทฯ ทราบถึงการมสี่วนได้เสยีของตนเองและผู้เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการของ

บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
(11) พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่

กรรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง 
(12) สนับสนุนใหบ้รษิทั มกีารด าเนินงนในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบเพื่อความกา้วหน้าและการเจรญิเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนื 
(13) พิจารณาเลือกและแต่งตัง้ผู้มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธาน และกรรมการ จากผู้ทีได้รบัการเสนอชื่อโดย

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
(14) ดูแลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะและกรรมการเป็นราบุคคล ทัง้วธิปีระเมนิตนเอง

และวธิปีระเมนิแบบไขว ้หรอืการประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก (หากจ าเป็น)  
(15) พจิารณาเลอืก แต่งตัง้ และประเมนิผูม้คีวามเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตลอดจนแผนสบืทอด

ต าแหน่งจากผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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(16) ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บรหิารระดบัสูงในการก าหนดทศิทางและกลยุทธ์ในภาพรวมของบรษิัทที่ค านึงถึง
การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื และท าใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ถูกน าไปปฏบิตัอิย่างสอดคล้องกนัภายใต้นโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อสรา้งคุณค่าระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้  

(17) พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

(18) พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อดูแลรบัผดิชอบงานต่างๆ เกี่ยวกบัคณะกรรมการบรษิทั และจดัการงานอนัส าคญัของ
บรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง ความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิัท รวมถงึการติดตาม
การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบรษิัท จดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทและประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสอื
เชญิประชุม บนัทกึรายงานการประชุม และหน้าทีอ่ื่นๆ ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
นอกจากนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการบรษิัท ที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการในเรื่องต่างๆ มี

ดงัต่อไปนี้  
• การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ส าคัญของบริษัท ตามที่กฎหมายและ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
• การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
• การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั 
• การเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั  
• การเพิม่ทุน / ลดทุนจดทะเบยีน 
• การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน  
• การเลกิบรษิทั / การควบเขา้กบับรษิทัอื่น  
• การประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
• กจิการอื่นใดทีก่ฎหมาย / ขอ้บงัคบับรษิทั ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดย

ในการมอบอ านาจดงักล่าว หรอืการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มลีกัษณะทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย)์ การมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อยของบรษิทั  
 
8.4 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ านวน 3 ทา่น ดงันี้  

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค(์1) ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2 นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ  

3 นายกมล รุ่งเรอืงยศ(2) กรรมการตรวจสอบ  

 นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย ์ผูต้รวจสอบภายใน ปฎบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   หมำยเหตุ :(1) รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 (2) นายกมล รุ่งเรอืงยศ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการทีล่าออก เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563  
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องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรอืสิ้นสุดวาระการต าแหน่งดว้ย เหตุการพน้

สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอน ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบ ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท อีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรบัผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และขอบเขตการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   

1. สอบทานใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และส่งเสรมิให้
มกีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

2. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  

3. สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการท างาน การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นการปฏิบตังิานและ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความมัง่คงปลอดภยัของขอ้มลูและระบบเครอืข่ายสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล  

4. สอบทานให้บรษิัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปัชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อย่างมี
ประสทิธผิล ไดแ้ก่ แนวร่วปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรจิแห่งชาต ิเริม่ตัง้แต่การส่งเสรมิและสรา้งความตระหนักรู ้การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสร้างระบบงานเชิงป้องกนั การรายงานการกระท าความผิด  การตรวจสอบ 
จนถงึการสอบทานแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รปัชนัตามทีไ่ดม้กีารตรวจสอบและประเมนิแลว้  

5. สอบทานให้บรษิัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

6. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธิผลตาม
วธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และพจิารณา “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่ง
ได้มกีารตรวจสอบและประเมนิแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา 

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจรติและก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองค์กร รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทั
เกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

8. สอบทานใหม้รีะบบงานเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
ใหด้ยีิง่ขึน้  

9. พจิารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ และเสนอถอดถอนผูส้อบบญัช ีในกรณีทีเ่หน็ว่าไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ไดห้รอืละเลยไม่ปฏบิตัิหน้าที่ หรอืปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบ รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และ
ประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัช ี 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว่ในรยงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของส านักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีและจดัใหม้กีาร
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
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12. พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลิก
จา้งเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน  

13. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทัง้สาย
การบงัคบับญัชา และสอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

14. สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

15. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย  
  
 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีก สัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน
หรอืพนักงานของบรษิัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏบิตังิานภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ร ับผดิชอบการ
ด าเนินงานของบรษิทั โดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และบุคคลทัว่ไป 
 
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได่รบัทราบกรณีที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึ่ง
รบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิัทกระท าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง 
มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ ใหส้ านักงาน ก.ล.ต.และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
แจง้จากผูส้อบบญัช ี 
 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บรษิัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร  
 (1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 (2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน  
 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมาย ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั  
 หากคณะกรรมการบรษิัทหรอืฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการให้มกีารแก้ไขปรบัปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
 ในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ และประชุมร่มกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิัท เป็นการเฉพาะ 1 
ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ระบุไว้ในกฎบตัร และตามที่คณะกรรมการบรทั มอบหมาย
พรอ้มทัง้รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั เป็นรายไตรมาส และจดัท ารายงานเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี 
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8.5 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบดว้ย
กรรมการ 3 ท่าน ดงันี้  
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

2 ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3 นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

     นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบรษิทั ปฎบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
     
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อสิระ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีหรอืสิ้นสุดวาระกรด ารงต าแหน่งดว้ยเหตุการพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืการ
ลาออก หรอืการถูกถอดถอน  
 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

ดา้นสรรหา  
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิีการในการสรรหากรรมการและผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
2. คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้  

• กรรมการ  
• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  
• ผูบ้รหิารสงูสุด 

3. พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณสมบตัิ
ของกรรมการบรษิทั  

4. เสนอแนะวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการ
โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบรษิัททราบ เพื่อน าไป
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบรษิทั  

5. ก าหนดคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท และ
ก าหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทัเพื่อแทนกรรมการบรษิัททีค่รบวาระ โดยพจิารณาสรรหากรรมการบรษิัทที่มี
คุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั  

6. พจิารณาสรรหาบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระหรอืกรณี
อื่นๆ โดยค านึงถงึความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท และหรอืที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้พจิารณาอนุมตั ิ

7. จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
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ดา้นพจิารณาค่าตอบแทน  
1. พิจารณาทบทวน และก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ ซึง่รวมถงึโบนัสประจ าปี  
2. ดูแลใหก้รรมการได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบ โดยกรรมการที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ควรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายนัน้  
3. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ เกีย่วกบักฎบตัร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัปิรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ  
4. เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทัง้จดัท า และเปิดเผยรายงาน

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ การด าเนินงานและความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี  

5. รายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 
ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มอี านาจเรยีก สัง่การให้ฝ่าย

จดัการ หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น 
ในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้สิ้น 2 ครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัร  
 
8.6 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบดว้ย
กรรมการ และผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคร์   

2 นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม  กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

3 นางสาวสมใจ ปุราชะโก (1) กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

    นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบรษิทั ปฎบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  

หมำยเหตุ : (1) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูบ้รหิาร ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2563  
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 2 คน และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 คน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
หรอืสิน้สุดวาระการด ารงต าแหน่งดว้ยเหตุการพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอน 
 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบรหิาร 
รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิบรษิัทฯ อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
สอดคลอ้งต่อทศิทางกลยุทธก์ารด าเนิน แผนธุรกจิ และสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
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2. ดูแลใหผู้บ้รหิารระดบัสูงรวมถงึคณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กรปฏบิตัติามนโยบายและกลยุทธ์บรหิารความเสีย่งรวมถงึ
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

3. สนับสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เครื่องมอืต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึส่งเสรมิการพฒันาวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งในองคก์ร 

4. ก ากบัดูแล ตดิตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบรหิารความเสีย่งที่ส าคญั พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน า เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามี
การบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมอยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดส้อดอคล้องกบันโยบายบรหิารความ
เสีย่ง  

5. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีส่ าคญัให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ ในกรณีทีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์ส าคญัซึ่ง
อาจตะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาโดยเรว็  

6. รบัผดิชอบต่อการอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  
  

ในการปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรอาจขอความเห็นทีป่รกึษาอสิระ เมื่อพจิารณาเหน็ว่ามคีวามจ าเป็น
และเหมาะสม โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

ในปี 2563 มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร รวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทัง้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี 
 
8.7 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่ วงหน้า เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มวีาระพเิศษอาจมกีารประชุมเพิม่เติมตามความเหมาะสมได ้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัหรอืเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้ม
เอกสารที่ใชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อการพจิารณา มกีารระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยก าหนดให้จดัส่งให้แก่คณะกรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุม 7 วนั พรอ้มทัง้แจ้งฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร ใหท้ราบถงึก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการในแต่ละ
รอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 – 14 วนั  
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ได้อนุมตัิก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได ้และไม่รวมกรณีการประชุมในวาระพเิศษ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบ
องค์ประชุมตามนโนบายก ากบัดูแลกจิการ และก่อนการประชุมทุกครัง้ ประธานคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า กรรมการที่
อาจมสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมสี่วนได้เสยีในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสยีง งดให้ความเห็นในวาระนัน้ หรอืออกจากห้องประชุม 
ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม 
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และเมื่อเสรจ็สิน้การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบรษิทัหรอื
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมทุกประเดน็ เนื้อหา และความเหน็ 
ซึง่จะถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็นอย่างมรีะเบยีบเพื่อการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย โดยในปี 2563 มกีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่10 
ธนัวาคม 2563  
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รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ปี 2563 

หมำยเหตุ (1) ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2563  

              (2) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ตัง้แต่วนัที ่13 สงิหาคม 2563 และเขา้ 

                   ร่วมการประชุมจ านวน 1 ครัง้ จาก 1ครัง้ คดิเป็น 100%  

 

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี 2563 มีดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำร 

จ ำวนครัง้ท่ีเข้ำร่วมประชุม 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 
คณะกรรมกำร

บริษทั 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร (2) 

จ ำนวนกำรประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
(ร้อยละ) 

7  
(100) 

4 
(100) 

2 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  7 
(100%) 

- - - 1 
(100%) 

2. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 7 
(100%) 

4 
(100%) 

- - 1 
(100%) 

3. นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ 7 
(100%) 

4 
(100%) 

2 
(100%) 

- 1 
(100%) 

4. นายกมล รุ่งเรอืงยศ (1) 3 (จาก 3 ครัง้) 
(100%) 

1 (จาก 1 ครัง้) 
(100%) 

- - - 
 

5. ดร. อารยา คงสุนทร 7 
(100%) 

- 2 
(100%) 

- 1 
(100%) 

6. นายชเูดช คงสุนทร 7 
(100%) 

- - - 1 
(100%) 

7. นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร 7 
(100%) 

- 2 
(100%) 

4 
(100%) 

1 
(100%) 

8. นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม 7 
(100%) 

- - 4 
(100%) 

1 
(100%) 

รำยช่ือกรรมกำร 

จ ำวนครัง้ท่ีเข้ำร่วมประชุม 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 
คณะกรรมกำร

บริษทั 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร (2) 

จ ำนวนกำรประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
(ร้อยละ) 

7  
(100) 

4 
(100) 

2 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1. นางวนัด ีปฏเิวชวงศ ์ 2 (จาก 2 ครัง้) 
(100%) 

2 (จาก 2 ครัง้) 
(100%) 

- - 1 
(100%) 
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8.8 ผู้บริหำร   
 เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพมกีารก ากบัดูแลงานขององคก์รใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทศิทาง
ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอ านาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร 
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสูง ตัง้แต่ผู้อ านวยการ ผูจ้ดัการทัว่ไป ทีป่รกึษา ภายใต้การก ากบัดูแลของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ซึ่ง
เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของพนักงาน ที่มอี านาจและหน้าที่ในการบรหิารกิจการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณะผู้บรหิาร มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการ
บรษิัทได้ก าหนดไว้ โดยการพิจารณากลัน่กรอง ให้ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นต่างๆ เกี่ยวกบันโยบ ายบรษิัทแนวทางการด าเนิน
กจิการขององคก์ร เรื่องทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัต่อการด าเนินงานธุรกจิ  
นอกจากนี้ยงัมหีน้าทีค่วบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการอนุมตัใินแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบาย
ดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรอืความขดัแยง้ทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร และด ารงไวซ้ึง่การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั ตามเกณฑ์นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยรายชื่อดงัต่อไปนี้ 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่งในบริษทั  
1. ดร. อารยา คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. นายชเูดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
3. นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร  
4. นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชกีารเงนิ  
5. นางสาวสาวด ีอศัวมานะ ทีป่รกึษาดา้นการตลาด (Marketing Advisor) 
6. นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาลูกคา้  
7. นางสาวสุนทร ีพลูสมบตั ิ  ผูช้่วย ผูจ้ดัการทัว่ไป  

 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะผู้บริหำรระดบัสูง 

1. พจิารณาและจดัท ากลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมายทางการเงนิ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ที่สมดุลและสอดคล้องกนั ทัง้
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมลูค่าสงูสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

2. ทบทวนและท าใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของบรษิัทเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ก าหนด ธุ รกิจและผลการด าเนินงาน
ทางการเงนิบรรลุดชันีชีว้ดัในภาพรวม เป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

3. หารอืและตดัสนิใจเกี่ยวกบัทศิทางและนโยบายธุรกิจของบรษิทั การขยายและเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิ การประสาน
ความร่วมมอืระหว่างสายงาน ประเดน็ด้านประสทิธภิาพและการควบคุมระหว่างหน่วยงานส าคญัรวมถึงนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล และการใชจ้่ายดา้นการลงทุน  

4. เป็นที่รบัฟังและหารอืเกี่ยวกับประเด็นความขดัแย้งและความเห็นต่างของการท างานหรือการบรหิารงานระหว่าหัวหน้า
หน่วยงานและควบคุมต่างๆ ไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยสายบงัคบับญัชาปกต ิ

 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

1. ก าหนดกลยุทธ์ ตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิที่อนุมตัโิดยคณะกรรมการ โดยท างานร่วมกนักบัคณะกรรมการในการระบุกลยุทธ ์
และแผนธุรกจิ รวมถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร  

2. ก ากบัควบคุมการด าเนินงานขององคก์ร โดยเน้นการสรา้งคุณค่าในระยะยาว  
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3. รบัผดิชอบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัแผนงาน กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร และรายงาน
ความคบืหน้าต่อคณะกรรมการ  

4. เป็นผูน้ า สัง่การ และมอบแนวทางแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  
5. ดูแลการด าเนินงานตามกลยุทธ ์โครงสรา้งการก ากบัดูแลและการจดัการ การด าเนินงาน ระบบการบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคุม และท าใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนธุรกจิถูกน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้บรษิทั  
6. ท าใหม้ัน่ใจว่าแผนกลยุทธไ์ดร้บัการประเมนิอย่างเหมาะสมและผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธโ์ดยรวมองค์กร  
7. ดูแลใหม้ัน่ใจว่าองค์กรมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถ และทรพัยากรอื่นทีจ่ าเป็นส าหรบับรรลุตามแผน และมกีารเตรยีมแผนการ

สบืทอดต าแหน่งและแผนพฒันาผูบ้รหิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามก าหนดการทีว่างไวล้่วงหน้า  
8. ดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิเป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
9. พฒันาและรกัษาไวซ้ึง่กรอบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล ในทุกกจิกรรมทางธุรกจิ  
10. ดูแลให้มัน่ใจว่าการจดัเตียมรายงานทางการเงนิซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้น าเสนอฐานะ

ทางการเงนิและผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อนักลงทุนในการประเมิน
เสถยีรภาพทางการเงนิและธุรกจิ ตลอดจนความเสีย่งของบรษิทัอย่างทนัท่วงท ี 

11. ดูแลให้มัน่ใจว่าองค์กรมรีะบบและนโยบายทีเ่หมาะสมกบัการเปิดเผยข้อมูลทีถู่กต้องและทนักาล เป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
นโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั  

12. ดูแลใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทีน่ าเสนอต่อคณะกรรมการเพยีงพอ ถูกต้อง ทนักาล และแจง้ประธานคณะกรรมการโดยทนัทใีนเรื่องที่
ส าคญัหรอืควรทราบ  

13. ท าหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบรษิทั พนักงาน ผูม้สี่วนไดเ้สยีและสื่อสารต่อสาธารณชน  
 
8.9 เลขำนุกำรบริษทั  
 คณะกรรมการแต่งตัง้ นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีหน้าที่
รบัผดิชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ าปี หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้น รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ด าเนินการเกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทั ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ) 
 
8.10 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

8.10.1 นโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
 ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องมจี านวนและส่วนประกอบทีส่ามารถดงึดูดกรรมการ
ที่มีความสามารถและมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความ
จ าเป็น ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาตามหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพจิารณาจากประสบการณ์
ท างาน ความรู้ ความสามารถ ความตัง้ใจ และความทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้บรษิัทได ้ 
ตลอดจนเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั
แลว้  
 ส าหรบัค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร (เรียกโดยรวมว่า “ ผู้บริหาร ”) จะสอดคล้องกับผลการ
ปฏบิตังิานของผู้บรหิารรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกนั ผลการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสะทอ้นถึงแนวปฏบิตัิ
และแนวทางที่ดี ตลอดจนมาตรฐานของบริษัท อีกทัง้ยังต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มี
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ความส าคญัต่อความส าเรจ็ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
ทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
 การก าหนดค่าตอบแทนจะต้องไดร้บัการอนุมตัิตามล าดบัขัน้อ านาจเพื่อหลกีเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเพื่อความ
โปร่งใส เช่น ผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั โดยจ่ายในรปูแบบเบีย้ประชุม  
 

8.10.2 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูป
เบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และโบนัสกรรมการรส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 โดยให้
มผีลจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง  
 คณะกรรมการตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงนิที่แน่นอน และจ านวนเงนิที่จะจ่ายจรงิในแต่ละคราว 
ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ ในกรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการชุดย่อยตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้  
 

• ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อย 
   

ประเภทค่ำตอบแทน อตัรำค่ำตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั  ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ เมื่อเขา้ร่วมประชุม  
• ประธานกรรมการ   40,000 บาท/ครัง้  
• กรรมการ             20,000 บาท/ครัง้/คน 

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
• กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ เมื่อเขา้ร่วมประชุม  
• ประธานกรรมการ   25,000 บาท/ครัง้ 
• กรรมการ             20,000 บาท/ครัง้/คน 

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ  ไม่ม ี 
 

• โบนัสพิเศษส ำหรบักรรมกำรบริษทั (จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562)  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษแก่
คณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิปีของงบการเงนิรวมปีนัน้ๆ โดยในปี 
2563 มกีารจดัสรรโบนัสพเิศษใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั ในวงเงนิ 600,000 บาท 
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จ ำนวนรวมค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2563 
 

               (หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ (1) ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2563 

(2) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร ตั ้งแต่วนัที่ 13 สงิหาคม 2563 ได้รบั

ค่าตอบแทนส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร จ านวน 20,000 บาท  
 
กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี 2563 
               (หน่วย : บาท) 

 
ในปี 2563 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร จ านวน 8 ราย เป็นจ านวนเงนิ 1,870,000 บาท กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 
1 เป็นเงนิจ านวน 100,000 บาท และผูบ้รหิารในฐานกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร 1 ราย เป็นเงนิจ านวน 20,000 บาท  โดยอยู่
ในรปูแบบค่าเบีย้ประชุม และโบนัสพเิศษตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จงึมยีอดรวมทัง้สิน้เป็นเงนิจ านวน 2,609,736 บาท  

รำยช่ือกรรมกำร 

ค่ำเบ้ียประชุมรำยครัง้ 

รวม 
คณะกรรมการ 

 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

องคก์ร(2) 

การประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 63 

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

2. ศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ 140,000 100,000 - - 20,000 260,000 

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

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

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

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

7. นางสาวฐติมิา ตนัตกิุลสุนทร 140,000 - 40,000 100,000 20,000 300,000 

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

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

รำยช่ือกรรมกำร 

ค่ำเบ้ียประชุมรำยครัง้ 

รวม คณะกรรมการ 
 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

องคก์ร(2) 

การประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 63 

นางวนัด ีปฏเิวชวงศ ์ 40,000 40,000 - - 20,000 100,000 

รวม 40,000 40,000 - - 20,000 100,000 
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ค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรได้รบัจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัย่อย  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยของกรรมการบรษิทั เป็นไปเพื่อดูธุรกจิของบรษิทัย่อยใหม้กีารด าเนินงานทีส่อดคลอ้ง
ตามนโยบายธุรกจิของบรษิทั 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนทัง้ปี 
             WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) 
     นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการ 12,000 ดอลลารส์งิคโปร์ 
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กำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรบริษทั และผู้บริหำรของบริษทั ตำมนิยำม ก.ล.ต. คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ 
หุ้นสำมญับริษทั (จ ำนวนหุ้น) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
เพ่ิม / (ลด) 

ระหว่ำงรอบปีบญัชี 

1 นายเอกพล พงศส์ถาพร  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2 ศ. ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3 นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานัน 15,000 15,000 ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

4 นายกมล รุ่งเรอืงยศ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

5 ดร. อารยา คงสุนทร  144,728,780 146,978,780 2,250,000 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ คู่สมรส : นายชเูดช คงสุนทร  

6 นายชเูดช คงสุนทร 100,639,320 101,139,320 500,000 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร  

7 นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร  66,857,280 66,857,280 ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

8 นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม  200,000 200,000 ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

9 นางสาวสาวด ีอศัวมานะ 255,000 255,000 ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

10 นางสาวสมใจ ปุราชะโก  2,300 300 (2,000) 

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

11 นางสาวสุนทร ีพลูสมบตั ิ 172,800 172,800 ไม่ม ี

คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

หมำยเหตุ :  

1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที ่ทจ. 23/2551 ค าว่า “ผูบ้รหิาร” หมายความว่า ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับ

ต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที่สีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบั

บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทเีป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า  

2. ตามโครงสรา้งของบรษิทั WICE  ผูบ้รหิารตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มทีัง้สิน้ 4 คนขา้งตน้  

3. หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามญัของบรษิทั ที่ถอืโดยกรรมการและผูบ้รหิารใหร้วมถงึหุ้นสามญัที่ถอืโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ

ดว้ย  
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8.11 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
 บรษิัทฯ ก าหนดตวัชี้วดัผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระสัน้และระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมนิผลปฏิบตังิานของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง โดยประกอบดว้ยตวัชี้วดัผลปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ สรา้งการเตบิโตใหก้บัองคก์รอย่างต่อเน่ืองในทุก
ปี โดยก าหนดตวัชี้วดัเป็นผลลพัธ์ดา้นการเงนิ ยอดขาย และก าไรสุทธิ รวมถึงก าหนดอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ อย่างเหมาะสม 
พฒันาฐานลูกคา้เก่า ลูกคา้ใหม่ ขยายการลงทุนสรา้งเครอืขา่ยเพื่อใหบ้รกิารครอบคลุมและสอดคลอ้งความตอ้งการลูกคา้ โดยก าหนด
ตวัชี้วดัเป็นอัตราการรกัษาและสร้างความผูกพนัธ์ของลูกค้าที่ใช้บรกิารอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) และด าเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสตัย์ รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วดัเป็นความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ความส าเร็จของตัวชี้วดัผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสัน้และระยะยาวส าหรบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งบรษิัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสัน้
ประกอบด้วย เงนิเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งภายใน 5 ปี  
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงทีแ่ละค่าตอบแทนผนัแปรของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ดงัตาราง
ดา้นล่าง 
               (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทน 
2563 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการฯ (3 คน) ผูบ้รหิารระดบัสงู(1)(6 คน ไม่รวมประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 

 

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

โบนัส (บาท) 1,010,000 1,388,968 
 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (บาท) 606,000 531960 
 

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

         หมายเหตุ (1) ผูบ้รหิารระดบัสงู ประกอบไปดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการฯ ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูช้่วยผูจ้ดัการ และ ทีป่รกึษา 
 

• ค่ำตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน  
 นอกจากการค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรปูของค่าเบีย้ประชุมแล้ว ยงัมคี่าตอบแทนอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ ดงันี้  
 1. ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั  
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8.12 บุคลำกร  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มพีนักงานทัง้หมด 396 คน (ไม่รวมผู้บรหิารระดบัสูง) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจ า 273 คน และพนักงานสญัญาจา้ง 26 บาท ดงัรายระเอยีดต่อไปนี้  
 

บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                      228 คน           
1. Sales & marketing  35 คน 
2. Sea freight operations 22 คน 
3. Air freight operations 31คน 
4. Billing operations 26 คน 
5.LSP operations 73 คน 
7.การเงนิ&บญัช ี 19 คน 
8. หน่วยงานสนับสนุน  22 คน 
บริษทัย่อย                                                                                      168 คน 
WICE logistics (singapore) pte., ltd. 40 คน 
WICE logistics (hong kong). Ltd. 57 คน 
บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั 58 คน 
บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั  13 คน 

 
ผลตอบแทนพนักงำนทัง้หมดท่ีจ่ำยในปี 2563  

 
รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
เงนิเดอืน โบนัส ค่าแรง และสวสัดกิารอื่นๆ  107,123,057.57 
เงนิสบทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 2,969,732 
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงนิสะสม) 24,118  

  

 ค่ำตอบแทนอ่ืน  
 นอกจากนี้ บรษิัทไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีให้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน โดยเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 กุมภาพนัธ์ 2553 
เป็นตน้ไป ซึง่มเีงื่อนไขการสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีรายละเอยีด ดงันี้  

 

อำยุงำน 
เงินสมทบพร้อมทัง้ส่วนเฉล่ีย 
ผลประโยชน์สุทธิ (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 1 ปี ไม่ม ี

ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี 10 

ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 20 

ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี 50 

ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี 70 

ครบ 10 ปี ขึน้ไป 100 
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นโยบำยทัว่ไปด้ำนทรพัยำกำรบุคคล 
  
 เพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและเอกลกัษณ์ของบรษิทั บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายทัว่ไปดา้นทรพัยากรบุคคลครอบคลุมทุกบรษิัท 
เพื่อใหม้มีาตรฐานในระดบัเดยีวกนั และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร และความต่อเนื่องสม ่าเสมอของงาน เช่น ระบบการ
บริหารโครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น และการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลพื้นฐานใหแ้ขง็แกร่งเป็นกลไกส าคญัในการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั และเพิม่ขดีความสามารถในการขบัเคลื่อน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ใหด้ าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหบ้รษิัทฯ บรษิทัฯ 
จงึได้วางแผนและก าหนดแผนปฏิบตัิงานด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการปรบั
โครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงานต่างๆ   
 ทัง้นี้  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจ าเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององ ค์กรประสบ
ความส าเร็จ โดนการเตรยีมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทัง้ด้านการบรหิาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรยีมพร้อมต่อการ
เกษียณอายุ และรองรบัธุรกจิใหม่ๆ ทางบรษิทัฯ ยงัมแีผนกลยุทธใ์นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นที่
รู้จกัโดยทัว่ บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริม่ตัง้แต่การก าหนด เป้าหมายประจ าปี การ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานกลางปี และการประเมนิผลการปฏิบตัิงานปลายปี ทัง้นี้เพื่อให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การ
ปฏบิตัใินระดบับุคล บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีารท ากระบวนการก าหนดเป้าหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (KPIs ) ภายในแต่ละสาย
งานนอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผลการ
ปฏบิตังิานเป็นระยะๆ ภายหลงัทีไ่ดด้ าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิานกลางปี จะมขี ัน้ตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน ภายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการประเมนิผลงานอย่ในมาตรฐานเดยีวกนั โดยผลทีไ่ดจ้ะน ามาใชใ้นขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบ
ผลการปฏบิตังิานของพนักงาน เพื่อใหเ้กดิการเทยีบเคยีงผลการปฏบิตังิานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมนิได ้ซึ่ง
จะส่งผลต่อการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ าปีตามนโยบายบรษิทัฯ  
 
กำรว่ำจ้ำงพนักงำน  

เพื่อตอบสนองลกัษณ์อนัหลากหลายของธุรกจิและการด ารงวฒันธรรมของบรษิทัฯ บรษิัทฯ จงึใช้ขดีความสามารถ 3 ประการ
เป็นเกณฑ์ในการว่าจา้งพนักงาน ไดแ้ก่ ขดีความสามารถดา้นองค์กร ขดีความสามารถในการท างาน และขดีความสามารถในการเป็น
ผู้น า ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทัง้นี้  บริษัทฯ มีนโยบาย ว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและ
ความสามารถทางวชิาชพีทีถู่กตอ้งเหมาะสมและช่วยใหพ้นักงานเหล่านัน้พฒันาศกัยภาพ เพื่อทีจ่ะท างานร่วมกบับรษิทัในระยะยาว  
 ฝ่ายทรพัยากรบุคคลมีหน้าที่จดัหาเครื่องมอืที่เหมาะในการรบัสมคัรและคดัสรรพนักงงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้างเป็นความ
รบัผิดชอบของผู้บริหารในสังกัดนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายการเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มี
ต าแหน่งงว่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู ้
ความสามารถ หากพจิารณาเห็นว่ามคีวามเหมาะสม เพื่อรกัษามาตรฐานคุณภาพของทรพัยากรบุคคลให้อยู่ในระดบัทีด่ตีลอดเวลา 
โดยพนักงานจะตอ้งมทีกัษะความสามรถ และพฤตกิรรมทีผ่สมผสานเขา้กบัวฒันธรรมของบรษิทัได้อย่างกลมกลนื 
 
กำรท ำงำนกบั WICE  
 เพื่อส่งเสรมิมาตรฐานของการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบรษิัทฯ ได้ก าหนด คู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct ) ขึ้นเพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ในการเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม หลกัเกณฑ์เหล่านี้จะต้องไดร้บัการเคารพและปฏิบตัติามทุกสถานทีแ่ละทุ กโอกาส 
โดยฝ่ายบรหิารจะด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เหล่านี้ในทุกระดบัชัน้ บรษิัทฯ มนีโยบายใน
การว่าจ้างระยะยาง การพ้นสถานะการจา้งจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลกัการของบรษิัท กระท าความผดิในทางธุรกจิ การ
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เกษียณอายุ การลาออกโดยสมคัรใจ และการกระท าซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก าหนดในระเบียบและขอ้บงัคบัที่บรษิัทจด
ทะเบยีนไวก้บักระทรวงแรงงานเท่านัน้  
 
กำรประเมินผลและกำรพฒันำบุคลำกร  

• กำรประเมินผล 
การประเมนิผลพนักงานเกดิขึน้ทุกขัน้ตอนนับตัง้แต่การคดัเลอืกพนักงานใหม่จนถงึการเลื่อนต าแหน่ง การพฒันาความรูใ้น
การท างาน และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสรรถภาพ 
ประเมนิผลงาน ดชันีชี้วดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator ) ความเป็นผู้น า รวมถึงความสอดคล้องกบัค่านิยม
องค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มของบรษิทัฯ 

• กำรพฒันำบุคลำกร  
เพื่อให้องค์กรมคีวามเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพฒันาพนักงานซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่สุดจงึถือเป็นนโยบายที่
ส าคญัของบรษิัท เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการเรยีนรู้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทัง้ในส่วนของความ
ตอ้งการขององค์กรและการพฒันาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืดว้ยการเรยีนรู้โดยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่งผลให้บรษิัทฯ พัฒนาเ ป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป 
 
ขอบเขตของการฝึกอบรมพฒันาพนักงาน  
1. ให้ถือเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารบัการฝึกอบรมพฒันาตนเองตามโครงการหรอืหลกัสูตรที่
บรษิทัไดก้ าหนดไวห้รอืดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถหรอืทกัษะในการ
ท างานใหส้งูขึน้  
2. พนักงานของบรษิัททุกคนจะต้องเข้ารบัการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรอืหลักสูตรที่บริษัทก าหนดไว ้
(Mandatory Training Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรอืทกัษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนัน้ๆ เป็นการเฉพาะ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามที่พนักงานและผู้บังคบับัญชาได้ก าหนดร่วมกันตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีห่รอืเป้าหมายในการด าเนินงานของบรษิทั  
3. การเขา้ร่วมฝึกอบรมพฒันาตนเองตามโครงการหรอืหลกัสูตรทีเ่ป็นการสรา้งโอกาสในการพฒันาตวัเองเพื่อความส าเรจ็
ของพนักงานโดยทัว่ไป (Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของ
ผู้บงัคบับญัชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมในหลกัสูตรนัน้ๆ  โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและโอกาสในการน าความรู้ที่จะได้
รบัมาปรบัใชก้บัการท างานของบรษิทัไดโ้ดยตรงหรอืไม่เป็นส าคญั 

 
ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำน  
 บรษิัทฯ ถือว่าพนักงานเป้นทรพัยากรทีส่ าคญัที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภยัในชวีติเพื่อให้พนักงาน
ท างานอย่างมคีวามสุข บรษิทัฯ จงึได้จดัให้มกีารตรวจร่างการพนักงานประจ าปี เพื่อใหพ้นักงานไดท้ราบถึงสุขภาพตนเองเพื่อการ
ดูแลรกัษาทีเ่หมาะสม และ 
 บรษิัทฯ มนีโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ด ีมโีครงสรา้งที่เป็นธรรมและมผีลในการจูงใจใหก้บัพนักงาน บรษิัทฯ ใชโ้ครงสรา้ง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดงักล่ าว
รวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทัง้แบบคงที่และผันแปร  รวมถึงเงินสบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ค่า
รกัษาพยาบาล ค่าเดนิทาง และผลประโยชน์สวสัดกิารอื่นๆ  
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 บรษิัทฯ ใชร้ะบบการบรหิารค่าจา้งโดยเทยีบเคยีงกบัตลาด โดยมโีครงสรา้งซึ่งผนวกการแบ่งระดบัชัน้และลกัษณะของประเภท
งาน เพื่อให้ระบบนี้มคีวามเหมาะสมและสามารถปรบัตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนี้มคีวาม
ยดืหยุ่นมากพอทีจ่ะใหร้างวลัตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวชิาชพีตลอดจนศกัยภาพของพนักงานทัง้ในระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
และพนักงานทัว่ไป  
 
กำรด ำเนินกำรด้ำนทรพัยำกรบุคคล  
 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัด้านแรงงานอย่างเคร่งครดั การด าเนินการใดๆ ทัง้หมดในดา้นทรพัยากรบุคคล
ของบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบักฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพือให้สามารถจดัการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นโยบาย และ/หรอืการด าเนินการด้านทรพัยากรบุคคลใดๆ ที่ขดักบักฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลกิโดยอตัโนมตั ิรวมถึง
การก าหนดระเบยีบปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานทีไ่ดก้ าหนดออกมาใหม่ 
 การเกบ็บนัทกึขอ้มลูเกี่ยวกบัพนักงานของบรษิทัจะรวมอยู่ทีฝ่่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลทัง้ในระดบัสูง
และระดบัทัว่ไป การโอนหรอืเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานภายในบริษัทฯ จะต้องด าเนินการตามแนวทางและวธิีปฏิบัติด้าน
ทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  
 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
 บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน และแนวปฏิบตัใินการด าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม เพื่อใหพ้นักงาน มคีวามปลอดภยัและสุขภาพที่ดใีนการปฏบิตังิาน ซึ่งสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  และตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานการใหบ้รหิารและจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 
 ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบและมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานทุกคน จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีพ่นักงานทุกคนต้องเขา้ใจและร่วมมอืร่วมใจกนัปฏิบตังิานอย่างถูกต้องตามขัน้ตอนการท างานที่
ปลอดภยั เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่างๆ ทัง้กบัตนเองและต่อผูอ้ื่น บรษิทัฯ จงึก าหนดใหพ้นักงานใหม่ทุกคน ต้อง
เขา้เรยีนรู้เรื่องการป้องกนัอุบตัิเหตุ และความปลอดภยัภายในส านักงาน ทัง้ยงัมกีารตรวจสถานที่ท างาน และปรมิาณแสงไฟส่อง
สว่างในทีส่ านักงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้  
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 จากรายงานขอ้มลูสถติกิารบาดเจบ็ โรคจากการท างาน และจ านวนผูท้ีเ่สยีชวีติเนื่องจากการปฏบิตังิานของพนักงาน ในปี 2563 
พบว่า ไม่มพีนักงานทีเ่สยีชวีติทีเ่กีย่วชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน อย่างไรกต็ามมีพนักานทีบ่าดเจบ็ เจบ็ป่วยจากโรคในการท างาน จ านวน 
0 คน แบ่งเป็นกนรณีต่างๆ ไดด้งันี้  

ประเภทของการบาดเจบ็ โรคจากการท างาน และจ านวนผูท้ี่เสยีชวีติ เน่ืองจาก
การปฎบิตังิานของพนักงานทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 2563 

จ านวนครัง้ จ านวนวนัสญูเสยี 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

กำรบำดเจบ็กรณีต่ำงๆ 

• เกดิบาดแผลเลก็น้อย ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 

โรคจำกกำรท ำงำน 

• ดา้นการไดย้นิ ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 

• การบาดเจบ็ของกลา้มเนื้อและกระดูก ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 

• ดา้นการมองเหน็ ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 

• ดา้นสมรรถภาพปอด ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 

กรณีเสียชีวิต 

• การเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน ส านักงานใหญ่ 0 0 0 0 

สาขาสุวรรณภูม ิ 0 0 0 0 

สาขาแหลมฉบงั 0 0 0 0 
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ข้อมูลด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั  

 
 

ข้อมูล 

 
 

หน่วย 

ช่วงเวลำ มกรำคม - ธนัวำคม 2563 

จ ำแนกตำม
เพศ 

จ ำแนกตำมพื้นท่ี  
รวม 

ชำย หญิง ส ำนักง
ำนใหญ่ 

สำขำ             
สวุรรณภมิู 

สำขำ            
แหลม
ฉบงั 

อตัราการบาดเจบ็ จ านวนคนต่อชัว่โมง
การท างาน 477,888 
ชัว่โมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน จ านวนคนต่อชัว่โมง
การท างาน 477,888  
ชัว่โมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัราความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ 

จ านวนคนต่อชัว่โมง
การท างาน 477,888 
ชัว่โมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อนัตราการเจบ็ป่วย/โรคจากการ
ท างาน 

จ านวนคนต่อชัว่โมง
การท างาน 477,888 
ชัว่โมง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัราการขาดงาน รอ้ยละ 1.52 1.05 1.17 0.98 1.37 3.52 

จ านวนวนัลาป่วย วนั 672 567 770 176 293 1,239 

จ านวนชัว่โมงทีห่ยุดงานเนื่องจาก
เจบ็ป่วยไม่เกี่ยวเนื่องกบังาน 

วนั x 8 ชัว่โมง 5,376 4,536 6,160 1,408 2,344 9,912 

 
ด้ำนกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  
เพื่อเป็นการเตรยีม มกีารวางแผนการสบืทอดต าแหน่งงาน โดยจดัท า Succession 
Plan ส าหรบัต าแหน่งงานระดบับรหิารของผูบ้รหิารในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ตัง้แต่
ระดบัผู้จดัการขัน้ไป โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บรหิารในปัจจุบนัที่ก าลงัจะ
เกษียณอายุ เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัต าแหน่งและการถ่ายทอด
งานได้อย่างราบรื่น ส าหรบัผูบ้รหิารทีเ่ป็น Successor จะได้รบั
การประเมนิศกัยภาพโดยสถาบนัภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมนิ
โดนบุคคลทีส่ามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยงัเป็นการเทยีบเคยีงระดบั
ศกัยภาพผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และยงัมเีป้าหมายการพฒันาผู้บรหิารในทุกระดบั
อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตัง้เข้ารบัต าแหน่งที่
ก าลงัจะมกีารเกษยีณอายุงานไดค้รบทุกต าแหน่งตลอดจนต าแหน่งส าคญั ทีบ่รษิทัในกลุ่มดว้ย  
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งำนด้ำนกำรพฒันำองคก์ร  
บรษิัทฯ ยงัคงด าเนินเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และได้วางแผนการพฒันาและจดัหลกัสูตรการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความรุ้

ความสามารถให้กบัองคกืร ผ่านการพฒันาศกัยภาพและประสทิธิผล การพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น า โดยการพฒันาองค์กรและ
บุคลากรในทุกระดบัชัน้ เพื่อพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัทรพัยากรบุคคลใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซึ่ง
สิง่เหล่านี้ไดท้ าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามาซึ่งการพฒันาเชงิยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง บรษิทัฯ ไดม้กีารจดั
หลกัสตูรการพฒันาพนักงาน และอบรมสมัมนา โดยมหีลกัสตูรดงันี้   

• การขบัขีโ่ฟลค์ลฟิทอ์ย่างถูกวธิแีละปลอดภยั 
• 5W1H about Reefer 
• การซอ้มหนีไฟ 
• COSO ERM 2017 ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งบรษิทั 
• CS Model 
• Fail Factors make Sales not Fail 
• How to win Contract Logistics 
• RFQ Success Story 
• Selling Supply Chain Solutions 101 
• USA Hilights 
• โครงสรา้งรปูแบบการท า Quotations 
• การขบัขีป่ลอดภยัใส่ใจกฏจราจร ส าหรบัพนักงานขบัรถสบิลอ้ 
• การพฒันาบุคลกิภาพภายนอก 
• ความรูง้าน Sea Operations , Air Operations , Customs Broker 
• โอกาสของ LOGISTICS ในยุค DIGITAL DISRUPTION 
• ประเดน็ปัญหาเอกสารรบั-จ่ายเงนิทางบญัช ีท าอย่างไรให ้
• IA S New Value Preposal During and after the Crisis 
• Analytical Thinking in the Internal Audit Process 
• การบรหิารความเสีย่ง ขัน้ Advance COSO ERM 2017 
• การบรหิารความเสีย่ง COSO ERM 2017 ขัน้พืน้ฐาน 
• ตรวจสุขภาพกจิการผ่านงบการเงนิ 
• พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสมยัใหม่เจาะ ตลาดทัว่โลกดว้ยแพลตฟอรม์อาลบีาบา 
• Anti-Corruptions Practical Guide 
• Internet of Thing (IoT) 
• โลจสิตกิสก์ารคา้เพื่อการน าเขา้ส่งออก ส าหรบั 
• การจดัการคลงัสนิคา้อย่างมอือาชพี 

 
สรปุคำ่ใช้จ่ำยส ำหรบักำรฝึกอบรม 

          (หน่วย : บาท) 

รำยกำร  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร  1,550,220.94 1,148,841.87 613,645.13 393,812.21 117,932 
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9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 บรษิัทฯ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรษิัทฯ มุ่งมัน่รกัษามาตรฐานงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีห้เทยีบเท่า
ระดบัสากลมาตลอดระยะเวลาทีไ่ด้ด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ โดยยดึมัน่ในอุดมการณ์ซึ่งได้ถอืปฏบิตัิสื่บเน่ืองกนัมาภายใต้กรอบของ
จรรยาบรรณ โดยยดึหลกับรรษัทภิบาลที่ดแีละตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีซึ่งจะช่วยส่งเสรมิให้องค์กรมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนี้การก ากบัดูแลกจิที่ดยีงัช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่นักลงทุน สถาบนั
การเงนิ พนัธมติรทางธุรกจิ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 
 ในการด าเนินธุรกิจอันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
คณะกรรมการ จงึไดก้ าหนดนโยบายกลไกการบรหิาร การด าเนินงาน และระบบการก ากบัดูแลบนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่ง
ยดึมัน่ในความโปร่งใส รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทัง้ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการ
ด าเนินธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัการก ากบั ดูแล
กจิการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
 
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัท ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผดิชอบในโครงสร้างการก ากบัดูแล
กจิการ แนวปฏบิตัิ เพื่อใหบ้รษิัทและบรษิทัย่อยปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างเคร่งครดัและสม ่าเสมอ ทัง้
ในระดบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีได้แก่ สทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และความ
ซื่อสตัยแ์ละจรรยาบรรณ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบสูงสุด มคีวามโปร่งใส และปฏบิัตติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
อย่างเท่าเทยีมกนั รวมทัง้เพื่อสนับสนุนใหบ้รษิทัฯ ในเครอืมกีารบรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถน าไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บรษิัทให้พนักงานทุกคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกบักฏเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน ผ่านระบบ
อนิทราเน็ตของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี และน าผลทีไ่ดม้าประเมนิระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจของพนักงานเพื่อปรบัปรุงการสื่อสารให้
พนักงานมคีวามเขา้ใจอย่างทัว่ถงึ และตระหนักถงึหน้าทีข่องตนในการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององคก์ร  
 
 ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินจำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 จากการประเมนิโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บรษิัทฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตลาดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบรษิัท และบรษิทัยงัไดผ้่าน กำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นสำมญัประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จากจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการประเมนิ
ทัง้หมด 712 บรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดน้ าเสนอรายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ และพิจารณาขอ้เสนอแนะ
เพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูล และการพบปะกับนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ – 19 เพื่อชี้แจง้นโยบายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ บนหลกัการของการ
ด าเนนการบนพืน้ฐานของความน่าเชื่อถอืและความเป็นมอือาชพี โดยค าถงึถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  
บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุ้นและมุ่งมัน่ทีจ่ะพทิกัษ์และอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผู้ถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

การซื้อ ขาย หรอืโอนหุ้น การมสี่วนแบ่งในก าไรของบรษิัท การได้รบัข่าวสารข้อมูลอย่างเพยีงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม 
การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ิทธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ รวมถึงการไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานของบรษิทัอย่างเพยีงพอเพื่อการตดัสนิใจ 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน 
สญัชาตไิทยหรอืต่างชาต ิทัง้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยมนีโยบายดงันี้  

1. ผูถ้อืหุน้รายย่อยจะไดร้บัการคุม้ครองจากการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรมทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
2. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารหา้มใชข้อ้มลูภายในไวอ้ย่างเขม้งวด  
3. คณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมผีลประโยชน์เกี่ยวข้องหรอืมผีลกระทบโดยตรงกบับรษิัท

อย่างมนีัยส าคญั ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืผ่านบุคคลทีส่าม  
 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้นทุกราย (ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล และนักลงทุนสถาบนั) เขา้ร่วมประชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯไดจ้ดัส่งหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้
เพื่อเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม พรอ้มหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทัว่ไป) แบบ ข. (ส าหรบัผูถ้อืหุน้
ทัว่ไป ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการชดัเจน) และแบบ ค. (ส าหรบัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเทน นอกจากนี้ บรษิัทได้ติดต่อนัก
ลงทุนสถาบนัทีเ่ป็นกองทุนหรอืคสัโตเดยีน เพื่อส่งตวัแทนเขา้ร่วมประชุม และอ านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการ
เขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า รวมถงึมกีารใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ อกีดว้ย  

ในการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น นอกจากการประชุมสามญัผู้ถือหุนประจ าปีซึ่งต้องจดัภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดของรอบบญัชี
แล้ว คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานทีท่ี่คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผูถ้ือ
หุน้รายย่อยทีต่อ้งการรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหม้กีารเรยีกประชุมวสิามญั ภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้ 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นอย่างยิง่ ดว้ยเป็นโอกาสส าคญัทีผู่้ถอืหุ้นจะสามารถใชส้ทิธเิพื่อมสี่วนร่วมใน
การพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องส าคญัต่างๆ ของกจิการ ซึง่ไดอ้ านวยความสะดวกกในเรื่องต่างๆ ดงันี้  

• การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบรษิัทซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5%) ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษิัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และ/หรอืเสนอชื่บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายงับรษิัท โดยมี
ก าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ ผูถ้อืหุน้สามารถน าส่งขอ้เสนอมายงับรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ตามรปูแบบและ
วธิีการที่บรษิัทก าหนดในส่วนของวาระการประชุมนัน้ คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ส าหรบัขอ้เสนอเกี่ยวกบับุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นต่อไป 
ส าหรบัเรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั หรอืช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่หมาะสมต่อไป 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 นัน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธเิสนอเพิม่ระเบยีบวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลผูท้ีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัที ่21 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวบนเวบ็ไซต์บรษิัทใหผู้้ถอืหุน้ทราบถงึสทิธิ
และวธิีการเสนอเพิม่วาระ รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาได้ว่าจะบรรจุ หรอื ไม่
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บรรจุเป็นวาระในหนังสอืนัดประชุม และวธิกีารเสนอชื่อบุคคลผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาคดัเลอืกและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
บรษิัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด  

 
• การแจง้รายละเอยีดการประชุมและเอกสารการประชุม  
บรษิทัฯ จดัท าเอกสารการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยใหน้ักลงทุนทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม โดยแจง้การเปิดเผยใหท้ราบผ่านช่องทางเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซต์
ของบรษิทั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ ในขณะที่บรษิทัจะด าเนินการ
จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอื 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี้  รายละเอียดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จั ดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลเดียวกัน
ประกอบด้วย (1) หนังสอืเชญิประชุม (2) ขอ้ปฏิบตัใินการเขา้ประชุม (3) ประวตัิกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะของผูถ้ือหุ้น (4) ขอ้บงัคบับรษิทั ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ (ว่าดว้ยเรื่องจ านวน การเลอืกตัง้ และวาระของ
กรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจ าปปี (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ (8) แผนที่สถานที่ประชุม 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผูถ้อืหุน้ทางหนังสอืพมิพ์เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย ทัง้นี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณา
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมดงักล่าว  

ส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้นัก
ลงทุนทราบเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่ 
วนัที่ 27 มนีาคม 2563 และวนัที ่8 เมษายน 2563 ตามล าดบั ในขณะทีจ่ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารการประชุมให้แก่ผู้
ถอืหุน้ตัง้แต่วนัที ่14 เมษายน 2563 ซึง่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เป็นระยะเวลา 14 วนั ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

 
• การเขา้ร่วมประชุม  
บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หน้าทีเ่พื่อตรวจสอบเอกสารของผูถ้อืหุน้หรอผืูร้บัมอบฉันทะทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมตามรายละเอยีดเกี่ยวกบั

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมเพื่อรกัษาสทิธแิละความเท่าเทยีม
กนัของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมล่วงหน้าไดก่้อนการประชุมอย่างเพยีงพอ และเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ บรษิทัฯ ไดน้ าระบบคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการลงทะเบยีนพรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดว้ย ส่งผล
ให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในวาระที่ยงัมไิด้ลงคะแนนได้อีกด้วย ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น รวมถงึ ผูบ้รหิารหรอืกรรมการของบรษิัทเขา้ประชุมแทนนัน้ บรษิัทฯ ไดเ้สนอชื่อกรรมการ
อสิระมากกว่า 1 ราย พรอ้มประวตัใิห้ผูถ้ือหุน้พจิารณา โดยบรษิัทฯ ได้แนบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถอืหุน้สามารถก าหนด
ทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้อกีทัง้ สามารถออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสอืลงทะเบยีนเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนซึ่ง
น าส่งใหผู้ถ้อืหุน้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะประเภทอื่นๆ และหนังสอื
ลงทะเบยีนเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บรษิทัฯ ไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระพรอ้มประวตั ิใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะ 
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
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• การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  
ก่อนวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัท และวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่าย

บรหิารชี้แจงในวนัประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ถงึหน่วยงานเลขานุการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า ในวนัประชุมผู้
ถอืหุน้ ประธานทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้มโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และสอบถาม
ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีเ่สนอ บรษิทัฯ จะด าเนินการอย่างดทีีสุ่ดใหก้รรมการทุกราย ผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อชี้แจงขอ้ซกัถามโดยกรรมการและผูบ้รหิารจะอธบิายและ
ชีแ้จงเหตุผลอย่างตรงประเดน็จนเป็นทีก่ระจ่าง  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการบรษิัทเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 8 ท่าน คิดเป้นร้อยละ 100.00 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัช ี 

 
• การด าเนินการประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาระเบยีบวาระตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีติให้เปลี่ยนล าดบั

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งมหุี้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมก็
ได ้โดยก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะมกีารแจง้จ านวน และสดัส่วนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุม รวมทัง้แจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะใหม้าร่วมประชุมมสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หุน้ ส าหรบัการออกเสยีง
ลงคะแนน บรษิทัฯ ไดน้ าบตัรลงคะแนนมาใชใ้นการออกเสยีงในทุกวาระรวมทัง้วาระการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบไดแ้ละเพื่อใหก้ารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนัมากทีสุ่ด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคคลภายนอกท าหน้าทีดู่แล
ให้การประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิัทฯ เมื่อเสรจ็สิ้นการตรวจนับคะแนน จะ
ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยระบุผลการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีล่งมต ิเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
และงดออกเสยีง  

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ด าเนินไปด้วยความเรยีบรอ้ยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิัทฯ โดยเรยีงตาม
ระเบยีบวาระการประชุมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืประชุม และไม่มกีารเพิม่หรอืลบัล าดบัวาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญัโดย
ไม่แจง้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้  บรษิทัณ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั ส านักกฎหมายสากล ธรีคุปต์ จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าทีดู่แล
ให้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดย บรษิัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต ์
จ ากดั ไดจ้ดัเจา้หน้าทีเ่พื่อเขา้สงัเกตุการณ์ในการลงทะเบยีบและการนับคะแนนเสยีงตลอดการประชุม  

ส าหรบัผลของการประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ บรษิัทฯ ได้แจง้มติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยทนัทภีายในวนัประชุม หรอืช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลกัทรพัย์รอบเชา้อย่างน้อยหนึ่งชัว่โมงของวนัท าการ
ถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทัว่กัน และจัดท ารายงานการประชุมที่มีสาระส าคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกค าชี้แจงที่เป็น
สาระส าคญั ค าถาม และความคดิเหน็ต่างๆ และมตทิัง้หมดของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทั และน าส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับจาก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จดัเกบ็รายงานการประชุมไว ้ณ ส านักงานใหญ่ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดบ้นัทกึเหตุการณ์การประชุมผูถ้อื
หุน้ และเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้แต้งมติที่ประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัระยะยเวลาทีก่ าหนดไวใ้รวรรคก่อน  

ในด้านมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทฯ ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิของพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความสุจรติยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความ
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รบัผดิชอบทีม่ตี่อบรษิทั รวมถงึไม่น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน บรษิัทฯ ก าหรใหก้รรมการ ผูบ้รหิารสงูสุด หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งระดบัผูบ้รหิาร 4 รายแรก นับต่อจากผูบ้รหิารสงูสุดลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 
ทุกราย รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งสงูกว่าหรอืเทยีบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ จะตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ที่
ตนเองรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืเมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนับ
จากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ยงัห้ามผู้บรหิารระดบัสูง พนักงาน และผู้มสี่วนรบัรู้ข้อมูลภายใน ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 30 วนัก่อนวนัของเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส จนถงึ 1 วนัถดัจากวนัประกาศงบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้
ยงัหา้มกรรมการใหข้า่วทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์นช่วงระยะเวลาเดยีวกนัดว้ย  

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บรหิารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทยีบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 ทุกราย รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งสูงกว่าหรอืเทยีบเท่าผู้จดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
รวมถงึคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ จะต้องรายงานการถอืหรอืการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของบรษิทัต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท า
การ นับแต่วนัที่มกีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกรรมการจะต้องรายงานการถือหุ้นของ
บรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการทราบทุกสิน้ไตรมาส  

 
 
 
 
 
 

2. 
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2. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรมตามสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้ตามกฎหมาย บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันากระบวนการ

บรกิารทีม่คีุณภาพและตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี  
 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านี้ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แขง่ ตลาดจนสงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
1. ผูถ้อืหุน้  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่พทิกัษ์สทิธขิ ัน้พื้นฐานและปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ยงัไดร้บัประโยชน์โดยอ้อ
มากความไวว้างในทีเ่ป็นผลจากการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมของบรษิทัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ซึ่งช่วยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างบรษิทั
กบัคู่ค่า และมสี่วนส าคญัในการเพิม่พูนความมัน่คงของผู้ถอืหุ้นในระยะยาง พรอ้มกบัท าให้บรษิัทมคีวามมัน่คงทางการเงนิและการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 

2. พนักงาน  
บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและใหเ้กยีรตเิสมอ ทัง้ทีเ่ป็นพนักงานประจ าและพนักงานสญัญาจา้ง 

พนักงานไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างเท่าเทยีมกนั และไดร้บัการฝึกอบรมทีไ่ด้
มาตรฐาน รวมถงึสวสัดกิารดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนสถานทีท่ างาน รวมถงึการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของพนักงานไวเ้ป็นความลบัและไม่น าขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานไปหาประโยชน์โดยมชิอบ  

3. ลูกคา้  
บรษิทัฯ มุ่งมัน่รกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้อย่างยัง่ยนื และยดึมัน่ต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามสญัญาทีใ่หก้บัลูกคา้โดยส่ง

มอบบรกิารทีเ่หมาะสมอย่างมอือาชพี และมปีระสิทธภิาพต่อลูกคา้ ดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานอนัสูงสุด โดยปราศจากการเรยีก
รบัหรอืใหส้นิบนหรอืสิง่ตอบแทนในลกัษณทีไ่ม่ถูกตอ้งในทุกรปูแบบ  

4. คู่คา้และเจา้หนี้  
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกันในการ

ด าเนินการค้าร่วมกบัคู่ค้าและเจ้าหนี้ บรษิัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบตัิเพื่อการต่อต้านการทุจรติในภาคเอกชน 
(Collective Action Coalition ) 

5. คู่แขง่  
บรษิัทฯ งดการกล่าวโจมตหีรอืการกระท าใดๆ ต่อคู่แข่ง อนัเป็นการผูกขาด หรอืลดการแข่งขนั หรอืจ ากดัการแข่งขนัใน

ตลาด บรษิทัด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและซื่อสตัย์สุจรติ โดยท างานภายในกรอบของกฎระเบียบของ
การแข่งขนัทางการค้าทีเ่กี่ยวขอ้งและละเวน้จากการกระท าที่อาจมผีลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมโลจสิติกส์ นอกจากนี้ ลูกค้า
สามารถเลอืกใชบ้รกิารไดอ้ย่างเสรแีละไม่ถูกขดัขวางในการเปลีย่นไปใชบ้รกิารกบัคู่แขง่จนเกนิพอด ีหากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ บรษิทัจะ
จดัใหม้กีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระงบัหรอืไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท  

6. สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทฯ ตระหนักถงึความรบัผิดชอบต่อสงัคมและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการรเิริม่พฒันาสงัคมให้ดขีึ้น ยดึมัน่ในการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจรยิธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรอื กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกนัให้มกีารด าเนินงานของ
บรษิทัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม สรา้งปฏสิมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชนทีส่ถานประกอบการ
ของบรษิทัตัง้อยู่ สนับสนุนโครงการและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอย่างสม ่าเสมอ  

 
นอกเหนือจากการที่ผู้มสี่วนได้เสยีสามารถแสดงความคดิเห็น ร้องเรยีน หรอืเสนอเรื่องส าคญัอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการ

อสิระ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางติดต่อที่
หลากหลาย อาท ิทางโทรศพัท ์เวบ็ไซตข์องบรษิทั อเีมล หรอืการส่งจดหมาย เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีแสดงความคดิเหน็ รอ้งเรยีน หรอื
เสนอเรื่องส าคญัอื่นๆ ต่อบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่นจดัให้หน่วยงานเลขานุการบรษิทั /นักลงทุนสมัพนัธ์รับผดิชอบในการ
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รบัความคดิเห็น ข้อร้องเรยีนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรพัยากรบุคคลรบัผดิชอบในการรบัขอ้คดิเห็นและ
เรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้หน่วยงานเลขานุการบรษิัทยงัรับผิดชอบในการรบัข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเรื่อง
ส าคญัอื่นๆ เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และกฎระเบียบ ตลอดจนการก ากบัดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คดักรองและ
รายงานเรื่องที่มคีวามส าคญัไปยงัหน่วยงานรบัข้อรอ้งเรยีน และ/หรอื ทมีงานรบัข้อรอ้งเรยีน (EI) ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหา และ/
หรอื รายงานต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องทีม่นีัยส าคญั
ไปยงัคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแนวนโยบายการแจง้เบาะแสและวธิปีฏบิตัติ่อขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชดัเจน เพื่อรกัษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรยีน โดยผู้ร้องเรยีน
ดงักล่าวจะไดร้บัคุม้คาองและเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนตวัไวเ้ป็นความลบั  

 
นโยบำยกำรรบัแจ้งเบำะแส หรือ รบัข้อร้องเรียน  
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิขององค์กรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม บรษิทัฯ มกีารก าหนด

นโยบายการรบัแจง้เบาะแส หรอื รบัขอ้รอ้งเรยีน ทีผ่่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิัท นโยบายฯ มกีารก าหนดกระบวนการรบั
แจง้เบาะแสและช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนส าหรบัพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่าง
เป็นธรรมและส่งเสรมิใหม้กีารรายงานและแกไ้ขปัญหากรณีทีพ่บเหย็รายการผดิปกตขิองการปฏบิตังิานทีเ่ขา้ขา่วเป็นการกระท าทุจรติ 
การกระท าผดิกฎหมายหรอืกฎเกณฑข์ององคก์ร รวมถงึการประพฤตมิชิอบใดๆ ทัง้สิน้  

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางส าหรบัผู้มสี่วนไดเ้สยีในการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้ความผดิปกติของการปฏบิตัิงานหรอื
ความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระท าที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามาถแจ้งโดยส่งหนังสอืมายงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืส่งมาที่เลขานุการบรษิัท เลขที่ 88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 ช่องทางดงักล่าวมกีารสื่อสารและแจง้ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบผ่านเวบ็ไซต์ขององคก์ร  

ส าหรบัพนักงาน บรษิัทฯ มีการก าหนดช่องทางในการรบัแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสกรณีที่พบ
รายการผดิปกตเิกี่ยวกบัการปฏบิตังิานใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการประพฤตมิชิอบ ผ่านทมีงานรบัขอ้รอ้งเรยีน (EI) ช่องทางดงักล่าวมกีาร
สื่อสารผ่านอนิทราเน็ตขององค์กร กระบวนการจดัการกบัเรื่องทพีนักงานรอ้งเรยีนนัน้ จะมกีารพจิารณาและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิว่า
เรื่องทีก่ระท าผดิหรอืไม่ กรณีทีต่รวจสอบพบว่ามกีารกระท าผดิ จะมกีารลงโทษทางวนิัยตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

บรษิัทฯ มนีโยบายคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส ก าหนดการรกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีนเป็นความลบัและเปิดเผยเฉพาะเท่าที่
จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรยีน ทัง้นี้ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับการกระท าผิด
กฎหมาย การทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืจรรยาบรรณธุรกจิทีม่นีัยส าคญั  

ช่องทำงกำรรบัข้อร้องเรียน  
สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ ผ่านช่องทางต่างๆ ตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสม ดงันี้ 
ช่องทางที ่1 ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ช่องทางที ่2 ผูบ้งัคญับญัชาทีต่นเองไวว้างในในทุกระดบั  
ช่องทางที ่3 Website : www.wice.co.th (หวัขอ้ : นักลงทุนสมัพนัธ ์/ สอบถามขอ้มลูนักลงทุน / การแจง้เบาะแส) 

   หรอื (หวัขอ้ : ตดิต่อเรา /รอ้งเรยีน)  
ช่องทางที ่4 ทาง E-mail : ประธานกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com 
ช่องทางที ่5 ทางโทรศพัท์ : 02 681 6181 ต่อ 3501 
ช่องทางที ่6 ส่งจดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมการอสิระ) ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  88/8 อาคารWICE PLACE ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ี 
เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

                                              *กรณีทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้จง้เรือ่งโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
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3. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  
บรษิัทฯ มีการวางระบบเพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสียอื่นมสีทิธิที่จะได้รบัการเปิดเผยข้อมูลที่มสีาระส าคญัอย่าง

ครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงนิทุกไตรมาส ค าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงนิอื่นทีส่ าคญั ไม่ว่าจะโดยขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัหรอืบนพืน้ฐานความสมคัรใจ 

การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตวัอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของ
บรษิัทฯ การแถลงข่าว และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บรษิทัฯ ไดแ้จง้ผลโดยละเอยีดทัง้หมดของการออกเสยีงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามญัประจ าปี หรอืการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ผ่านทางเวบ็ไซตใ์นวนัท าการถดัไปหลงัการประชุม  

บรษิัทฯ จดัท ารายงานต่างๆ เพื่อน าส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ
ง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมหีน้าที่จดัท ารายงานอธบิายถึงผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคญัในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้
รบัทราบ และรบัผดิชอบต่อการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่การประเมนิเบือ้งต้นด าเนินการโดยฝ่ายบรหิาร 
โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมตัิการประเมนิเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ในดา้นการรบัรองความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยใหไ้ดร้บัการจดัท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และมเีปิดเผยขอ้มลูความโปร่งใสเพยีงพอ
ต่อผูล้งทุนในการตดัสนิใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงนิ และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรานงานเมื่อมปีระเดน้การตรวจสอบควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีโดยรายงานของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัช ีจะรวบรวมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี ตลอดจนรายงานความยัง่ยนื ซึง่จะสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

บรษิัทฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิัท ท าหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลขององค์กร ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 
นักลงทุน นักวเิคราะห์ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในการลงทุน และหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ 
การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของ
บรษิัทในหัวข้อ “นักลงทุนสมัพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมซกัถามขอ้มูลอย่างโปร่งใส โดยมผีู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมการชี้แจง
ด้วย โดยกิจกรรมดงักล่าวรวมถึงการประชุมนักวเิคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ขอ้มูลแบบตวัต่อตวัแกนักลงทุนและนักวเิคราะห์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควดิ – 19 ทัง้นี้ ผู้บรหิารระดบัสูงไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบังานนักลงทุนสมัพนัธ์ ในปี 2563 
สรุปไดด้งันี้  

1. การประชุมนักวเิคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ านวน 2 ครัง้ ในแต่ละครัง้มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 30 คน  

2. การแถลงขา่วต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จ านวน 1 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มสีื่อมวลชนเขา้ร่วมประมาณ 25 คน  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมการ “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ” (“SET Opportunity Day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย จ านวน 2 ครัง้ ในแต่ละครัง้มนีักวเิคราะหแ์ละนักลงทุนเขา้ร่วมประมาณ 20 คน  
4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จ านวน 4 ครัง้ และการประชุมทางโทรศัพท์ รวมถึงสมัภาษณ์ (Conference 

Call) จ านวน 21 ครัง้ แก่นักลงทุนและนักวเิคราะห ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
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ทัง้นี้ ผูส้นใจสามารถตดิต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ไดท้ี ่ 
 ทีอ่ยู่  : เลขที ่88/8 อาคารWICE PLACE ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์ : 02-681-6181  
 โทรสาร : 02-681-6123 
 อเีมล : info@wice.co.th , secretary2@wice.co.th  
 เวบ็ไซต ์ : www.wice.co.th  
 

4. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินงานทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งรวมถงึการสัง่การ อนุมตั ิ

และดูแลการด าเนินการตามกลยุทธิข์องบรษิทัฯ ตลอดจนการก ากบัดูแลกจิการ และค่านิยมองค์กร คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการคดัเลือกประธษนเจ้าหน้าที่บรหิาร และคณะผู้บรหิารระดบัสูงที่มคีุณภาพและดูแลให้มีการสบืทอดต าแหน่งงาน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการยงัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลคณะผูบ้รหิารและมคีวามรบัผดิชอบสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสีย่งและความมัน่คงทางการ
เงนิ รวมถงึวธิทีีบ่รษิทัจดัโครงสรา้งองคก์รและก ากบัดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอยีด ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ ไดใ้น ส่วนโครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการ) 

จากความรบัผดิชอยดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการคดัเลอืดคณะกรรมการ ทัง้ในระดบัตวับุคคลและระดบัองคค์ณะ
ทีม่ปีระสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลกัษณะและความสามารถที่จ าเป็น อาท ิเช่น  ความซื่อสตัย์ สุจรติ 
ความเป็นมอือาชพี และความสามารถในการซกัถามท าความเขา้ใจเชงิวเิคราะหต์่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเป็นอสิระ  

 
4.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร  

บรษิัทฯ ก าหนดโครงสรา้งและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสดัส่วนของ
กรรมการอสิระ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมคีวามเหมาะสม  

คณะกรรมการไดร้บัการคดัเลอืกโดยพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ทกัษะ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาก ความซื่อสตัย ์
ความสามารถในการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ความเขา้ใจในธุรกจิ และสอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ โดยมกีารก าหนดโครงสรา้ง
คณะกรรมการทีเ่หมาะสมและแนวปฏบิตัเิบื้องตน้ว่าดว้ยสดัส่วนของกรรมการอสิระ กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมบรหิารงาน กรรมการทีม่ี
ส่วนร่วมบรหิารงาน และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ กรรมการแต่ละ
ท่านมวีาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี คณะกรรมการของบรษิทัจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ในการประชุมผูถ้อืหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
โดยก าหนดไวช้ดัเจนในขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิทั เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นๆ  

เพื่อให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถอุทศิเวลาในการบรหิารจดัการบรษิัทได้อย่างเต็มที ่จงึก าหนดให้กรรมการ
และผู้บรหิารระดบัสูงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้บรหิาร หรอืกรรมการผู้มอี านาจลงนาม ต าแหน่งใด ต าแหน่งหนึ่ง
หรอืหลายต าแหน่งในบรษิัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บรษิัท และด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ไม่เกิน 5 
บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรบัต าแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั  

นอกเหนือจากการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บรหิารระดบัสูงแล้ว ประธานคณะกรรมการยงัมี
สถานะเป็นกรรมการอิสระ และ/หรอืกรรมการที่ไม่มสี่วนร่วมบรหิารวาน เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่ อยใดๆ เพื่อให้
คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคดิเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ รวมถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร อกีดว้ย นอกจากนี้ 
คณะกรรมการไดแ้บ่งแยกบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผูบ้รหิารอย่างชดัเจน เพื่อการถ่วงดุลอ านาจ
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และป้องกนัมใิหเ้กิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมอี านาจในการตดัสนิใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผูด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และผูบ้รหิารสงูสุดจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั และแบ่งแยกบทบาทหน้าทีก่นัอย่างชดัเจน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่ งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอน
แทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมโีครงสรา้งและหลกัเกณฑ์ดา้นองค์ประกอบ
และการสรรหา ตลอดจนกฎบตัรซึง่ระบุขอบเขต หน้าที ่และแนวทางการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม  

บรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิัทมหีน้าที่รบัผดิชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการติดตามให้มกีาร
ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ จดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถึงการจดัท าหนังสอืเชญิประชุม รายงาน
การประชุม และหน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 
นอกจากนี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงู จดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ขอ้มูล ซึ่งเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัเกบ็และจดัท ารายงานความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้แจง้ไปยงัประธานคณะกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการมบีทบาทหลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ บทบาทดา้นผลการด าเนินงาน และบทบาทดา้นการก ากบัดูแลกจิการ แสดงให้
เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัต้องใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบรษิทั ตลอดจนตดิตาม ดูแล และควบคุมการ
บรหิารงานของบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้านโยบายส าคญัต่างๆ ของบรษิทัไดถู้กน าไปใชป้ฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และ
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎเกณฑต์่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสุด 

 
(1) บทบาทดา้นผลการด าเนินงาน – ก าหนดนโยบายและกลยุทธ ์ 
คณะกรรมการต้องจดัให้มแีผนกลยุทธ์ระยะยาว ทีส่ะทอ้นถึงแนวคดิและวสิยัทศัน์ในการด าเนินธุรกจิในอนาคตของบรษิัท 

ส่วนแผนธุรกิจระยะสัน้ ควรมเีป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ เพื่อให้ฝ่ายจดัการจะสามารถน าไปปฏิบตัิและประเมนิผลได้
อย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบท วนจากคณะ
กรรมการบรหิารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงานและการท าประมาณการโดยฝ่ายจดัการในแต่ละปี แผนการ
ปฏบิตังิานจะครอบคลุมถงึตวับ่งชี้การปฏบิตังิานและเป้าหมายทางธุรกจิซึง่ในกรณีทีก่ารด าเนินงานต่างไปจากแผนทีก่ าหนดจะต้องมี
การตดิตามและวเิคราะห์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ยงัมกีารประเมนิผล และรายงานการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานโดยฝ่ายจดัการต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบความคบืหน้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย การตดิตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจากแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงท ี

คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานเพื่อใชใ้นการก ากบัควบคุมการด าเนินธุรกจิตามที่ไดร้บัมอบหมาย การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิ การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ระยะยาว และระยะ
สัน้ของบรษิัทฯ ฝ่ายจดัการจะจดัเตรยีมและน าเสนอนโยบายและแนวปฏิบตัเิพื่ อให้คณะกรรมการอนุมตัิ โดยคณะกรรมการจะต้อง
ดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท นโยบายดงักล่าวช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถตัดสนิใจ
ด าเนินการไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจ ากดัความผดิพลาดทีส่ามารถหลกีเลี่ยงได ้อนัเป็นผลจากการตดัสนิใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

นโยบายจะต้องครอบคลุมกจิกรรมหลกัทัง้หมดของบรษิัท และจะต้องสามารถปรบัเปลี่ยนหรอืเพิม่เติมได้เพื่อรองรบัแนว
ปฏบิตัใิหม่หรอืทีม่กีารปรบัปรุง และสถานการณ์ของธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การจดัท านโยบายทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์องัษรสามารถ
ป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะท าธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องรองรับแล้วเท่านัน้ โดย
คณะกรรมการควรจดัใหม้วีธิกีารประเมนิผล และการรายงานกจิกรรมเสีย่งทีเ่หมาะสม 
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ในการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ต้องมีการจดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชดัเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดงัก ล่าวให้
พนักงานทุกระดบัของบรษิัทฯ ทราบโดยทัว่กนั ทัง้นี้จะต้องมแีหล่งของข้อมูลอ้างองิเพียงแหล่งเดยีวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ทัง้หมด คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้มีาตรฐานในการทบทวนปรบัปรุงนโยบายเป็นครัง้คราวเพื่อใหน้โยบายมคีวามสอดคล้องกบัแผนกล
ยุทธใ์นทุกระยะดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินกิจการอย่างมปีระสทิธิภาพภายใต้แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบรษิัทฯ ไม่มี
นโยบายสนับสนุนให้มีการท ารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือการท ารายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ หากเกดิรายการดงักล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณารายการดงักล่าวอย่างละเอยีดถี่ถ้วน โดยจะรายงาน 
และ/หรอื น าเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัแิล้วแต่กรณี บรษิัทฯ จะพจิารณารายการดงักล่าวเสมอืนการท ารายการปกตกิารค้า
ทัว่ไป บุคคทีเ่ขา้ขา่ยทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะไม่มสีทิธิในการอนุมตักิาเขา้ท ารายการดงักล่าว  

 
(2) บทบาทดา้นการก ากบัดูแลกจิการ - การดูแลควบคุม ตดิตามประเมนิผล และความรบัผดิชอบต่อผลงานในหน้าที ่ 
แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ที่ส าคญัส่วนใหญ่ รวมทัง้การบรหิารงานประจ าวนัให้แก่ ฝ่ายจดัการแล้วก็ตาม

คณะกรรมการยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานของบรษิัทเพื่อการปฏิบตัิตามบทบาทด้านการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดใีหค้รบถ้วน คณะกรรมการควรรบัทราบถงึสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของบรษิทัตลอดเวลารวมทัง้ปัจจยั
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทั ซึง่รวมถงึสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ โครงสรา้งของกฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ กรรมการควรตระหนักถงึภาระความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ และควรดูแลใหบ้รษิทัฯ มนีโยบาย
และวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพื่อควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการ
เปลีย่นแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

ฝ่ายจดัการท ารายงานและน าเสนอให้แก่คณะกรรมการ โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ และผลประกอบการด้าน
ต่างๆ อาท ิขอ้มลูทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่งของลูกหนี้ สภาพคล่อง สภาวะและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน การลงทุน 
สินทรพัย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือส าคญัที่คณะกรรมการจะใช้ในการท าหน้าที่
สอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ เหล่านัน้ด้วยความรอบคอบ และ
ระมดัระวงัเพื่อใหท้ราบถงึสญัญาณเตอืนในดา้นต่างๆ เช่น ผลประกอบการทีถ่ดถอย ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ การใชอ้ านาจในลกัษณะที่
ไม่ถูกต้องของฝ่ายจดัการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืและความถูกตอ้งของรายงานดงักล่าว  

ส าหรบัหน้าที่ในการดูแลการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจดัการทราบถึงความเสีย่งต่างๆ  ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทัง้มีการบรหิารจดัการความเสี่ยงงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบรหิารความเสี่ยงที่เพียงพอในการก าหนด
ตวัชีว้ดัความเสีย่งวธิกีารประเมนิความเสีย่ง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสีย่งในรูปแบบต่างๆ ทัง้นี้ คณะกรรมการควรให้
ความเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ  
  

4.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร  
  เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ ซึ่งเปิด
โอกาสใหก้รรมการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและยกประเดน็ปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรอื (ถ้าม)ี โดยการประเมนิจะ
ด าเนินการอย่างมรีะบบทัง้ในส่วนขององค์คณะ และตวับุคคลดว้ยหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเป็นผูพ้จิารณาและเสนอแนะแนว
ทางการประเมนิต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
 การประเมนิการปฏิบตัิงานดงักล่าวเป็นเครื่องมอืส าคญัในการประเมนิความเหมาะสมของโครงสรา้งคณะกรรมการ และ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการจะวเิคราะห์ผลการประเมนิ 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรสงัเกตต่างๆ เพื่อน ามาพจิารณาใชป้ฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและการด าเนินธุรกจิต่อไป 
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 ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ จดัท าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานรายบุคคล ซึง่พจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการ  
 เลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ จากนัน้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่งกลบัมาที่เลขานุการบรษิัท เพื่อรวบรวมและ
ประเมนิผล  
 เลขานุการบรษิทั สรุปผลการประเมนิน าเสนอรายงานผลการประเมินต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564  
 โดยสรุปผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการประจ าปี 2563  

1. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ ประเดน็ค าถามประกอบดว้ย 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3) การ
ประชุมคณะกรรมการ 4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 6) การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร โดยกรรมการทีท่ าการประเมนิ คอื กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในช่วงเวลาประเมนิผล 
ณ เดอืนธนัวาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 8 คน 

  สรุปผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ มคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 93.39 
 

2. การประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล ประเดน็ค าถามประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  สรุปผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล มคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 81.82 
 
 ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ซึง่ไดด้ าเนินการเป็นประจ าทุก
ปีดว้ยเช่นกนั และเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 โดย
สรุปผลการประเมนิประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย คอื 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ   มคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 79.17 
 - คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 79.39 
 - คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร   มคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 92.66 
 

4.3 ค่ำตอบแทน 
 เพื่อใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมคีวามโปร่งใสและเหมาะสมกบัหน้าที่รบัผดิชอบ คณะกรรมการจงึมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายนัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรอืประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการต่อไป ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจ าเป็นและสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราทัว่ไปของธุรกจิเดยีวกนั 
โดยพจิารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ ความตัง้ใจและทุ่มเทในการปฏบิตังิาน ประกอบกบัผลงานหรอืประโยชน์ทีก่รรมการราย
นัน้ท าใหแ้ก่บรษิทั 
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4.4 กำรพฒันำกรรมกำร 
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารบัการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อ

เพิม่พูนทกัษะและความรูท้ี่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบอย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชกิของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย รวมทัง้มเีลขานุการบรษิัทเป็นสื่อกลางในการตดิตามดูแลข่าวสารในดา้นต่างๆ รวมถึง
สนับสนุนการเข้าอบรมหลกัสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบรษิัทจดทะเบียนเป็นประจ าทุกปี 
ทัง้นี้ บรษิทัณ จะแจง้ก าหนดการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ  
 

กรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและ
ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาโดยผูบ้รหิารระดบัสูง เพื่อใหก้รรมการใหม่มคีวามเขา้ใจในธุรกจิ และสามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่
โดยส่งมอบคู่มอืกรรมการ นโยบาย และแนวปฏบิตัขิองการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการ  
 
 ทัง้นี้ กรรมการทุกท่านไดร้บัการอบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2563 กรรมการที่
เขา้อบรมและสมัมนาอื่น เพื่อเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิาน รวมทัง้สิ้น 5 ท่าน จาก 8 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 ของคณะกรรมการ
ทัง้คณะ ปรากฎรายชื่อหลกัสตูรอบรม/สมัมานาภายนอก ดงันี้  
 

ช่ือ – นำมสกลุ หลกัสูตรอบรมำ 

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  หลกัสูตรอบรม 
▪ หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (สวปอ.มส. SML) รุ่นที ่1  
โดย สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์

▪ หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่5  
    โดย คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

2. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนม
ยงค ์

หลกัสูตรอบรม 
▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่18/2020  
โดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

3. นายกมล รุ่งเรอืงยศ  หลกัสูตรอบรม  
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่171/2020 
     โดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4. ดร.อารยา คงสุนทร  หลกัสูตรอบรม  
▪ ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที ่30  
โดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

5. นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร  หลกัสูตรอบรม 
▪ หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่6  
โดย คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 
 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมการบรษิัท และผู้บรหิารระดบัสูง เข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฎิบตัิหน้าที่รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นของคณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทัง้
หลกัสูตรทีจ่ดัโดยหน่วยงานองค์กรอสิระ หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลของรฐั อาทิ หลกัสูตรกรรมการบรษิทัของสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย ที ่ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการชองบรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลกัสูตร ซึ่งไดแ้ก่  Director Certification 
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Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) และEthical Leadership Program 
(ELP) ทัง้นี้ เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาองค์กรต่อไป  
 

กำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมกำรท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตรกำรอบรม DIRECTOR 

CERTIFICATIO

N PROGRAM 

(DCP) 

DIRECTOR 

ACCREDIT

ATION 

PROGRAM 

(DAP) 

ROLE OF THE 

CHAIRMAN 

PROGRAM 

(RCP) 

AUDIT 

COMMITTEE 

PROGRAM 

(ACP) 

ANTI 

CORRUPTION 

THE 

PRACTICAL 

GUIDE 

(ACPG ) 

ETHICAL 

LEADERSHIP 

PROGRAM 

(ELP) 

COMPANY 

SECRETAR

Y 

PROGRAM 

(CSP) 

ANTI-

CORRUPTIO

N FOR 

EXECUTIVE 

PROGRAM 

(ACEP ) 

National 

Director 

Conference 

(NDC) 
รำยช่ือกรรมกำรบริษทั 

1.นำยเอกพล พงศส์ถำพร  141/2011 - 40/2017 - - - 41/2011 4/2012 

12/2014 

1/2019 

2.ศ.ดร. รธิุร ์พนมยงค ์ 103/2008 44/2004 - 13/2006 18/2020 - - - - 

3.นำยเจริญเกียรติ หตุะนำนันทะ  - 111/2014 - - - - - - - 

4. นำยกมล รุ่งเรืองยศ  - 171/2020  - - - - - - 

5.ดร. อำรยำ คงสุนทร  181/2013  -- - - - - - - 

6.นำยชูเดช คงสุนทร  - SEC/2014 - -- - - - - - 

7.นำงสำวฐิติมำ ตนัติกลุสุนทร - SEC/2014  - 42/2017 10/2017 - - - 

8.นำงสำวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม - 148/2018 -- - - - 65/2015 - - 

 
นอกเหนือการเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนา ในปี 2563 ผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรและงานสมัมนาต่างๆ ซึง่ไดถู้ก
น าเสนอในประวตัขิองผูบ้รหิาร   
 

4.5 กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่จดัเตรยีมและน าเสนอแนวทางการ

ประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยแนวทางการประเมนิดงักล่าวจะน าเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณา
อนุมตัิก่อนที่จะท าการประเมนิ โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็น หมวดที่ 1 ความคบืหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2 การวดัผลการ
ปฏบิตังิาน และ หมวดที ่3 การพฒันาของCEO เป็นส าคญั  
 
 4.6 แผนกำรก ำหนดผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Planning)  

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดผูส้อืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญัไวค้รบทุกต าแหน่ง เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการดูแลให้มกีารจดัท าแผนสบืทอด
ต าแหน่งของผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัท และทบทวนแผนดงักล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ส าหรบังานในต าแหน่งบรหิาร ฝ่าย
บรหิารร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะเป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผูส้บืทอดต าแหน่ง เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนพจิารณาอนุมตั ิโดยพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆ เช่น คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน 
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัเิขา้ขา่ยเหมาะสมทีส่ามารถสบืทอในแต่ละต าแหน่งงาน  

 
5. ควำมซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม 



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                  แบบ 56-1 

81 
 

ความซื่อสตัย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่ส าคญัของบรษิัทณ ตัง้แต่แรก ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมัน่ว่าบริษัทและ
พนักงานจะประพฤตปิฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบดว้ยมาตรฐานอนัสูงสุด พนักงานจะไดร้บัการปลูกฝังใหย้ดึมัน่ในคุณค่า เช่น ความเอาใจ
ใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสตัย์สุจริต ความจงรกัภกัด ีความมวุีฒภิาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคาระนับถือ ความไวว้างใจ แบะ
ความเป็นมอือาชพี บรษิทัฯ ถอืว่าความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมเป็นคุณสมบตัพิื้นฐานของการเป็นพนักงาน 

กรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร คณะผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ที่จะรกัษามาตรฐานอนัสูงสุดของบรษิัท ในเรื่อง
ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรมซึง่รวมถงึ 

▪ การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั  
▪ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องไดร้บัการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสมใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีม่ผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้ง

อย่างมสีาระส าคญัไม่มสี่วนในกระบวนการตกัสนิใจในเรื่องนัน้  
▪ ไม่อนุญาตใหพ้นักงานรบัหรอืเสนอ เงนิสด ของขวญัทีม่มีูลค่า หรอืผลตอบแทนอื่นใด ซึง่อาจจะถูกตคีวามว่าเป็นการรบัหรอื

ใหส้นิบน 
▪ ประเดน็ดา้นจรยิธรรมจะตอ้งไดร้บัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส  

 
คณะกรรมกำรชุดย่อย  

 เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลกจิการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรกัษามาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสูง คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทายหรอืพจิารณาศกึษาเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัในรายละเอยีด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งองค์กร กรรมการชุดย่อยมอี านาจในการตดัสนิใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการตดัสนิใจ
ตามกรอบทีค่ณะกรรมการเหน้สมควรมอบหมาย หากจ าเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึง่องค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมคีวาม
เหมาะสมกบัขนาดธุรกจิ ขอบเขตการด าเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีสมาชกิในคณะกรรมการชุดอื่นทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอือาจมสี่วนไดเ้สยีในรายการจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
การพจิารณารายการดงักล่าวเพื่อหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 คณะกรรมการมีการก าหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร อย่างชดัเจน 
 

คณะกรรมการบรหิาร รบัผดิชอบใรระดบัปฏิบตัิการซึ่งต้องมกีารพจิารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินการ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล และการจดัการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการในเรื่องการจดัสรรงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่พจิารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรณีที่ต้อง
ตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ในช่วงที่ยังไม่มีคณะกรรมการ รวมทัง้ยังมีอ านาจแต่งตัง้และให้ค า แนะน า
คณะกรรมการชุดย่อยทีร่บัผดิชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานภายในบรษิทัฯ  

 คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน จ านวน 4 ท่าน 
ไดแ้ก่ ดร.อารยา คงสุนทร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร , นายชูเดช คงสุนทร นางสาวฐติิมา ตนัติกุลสุนทร และนางสาวบุศรนิทร ์
ต่วนชะเอม เป็นกรรมการบรหิาร  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระในการก ากับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงนิ การ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถงึการก ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีใ่นการท าใหม้ัน่ ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วน
สมบูรณ์ มกีารถ่วงดุลและตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระในการจดัท ารายงานทางการเงนิซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มลูแก่นัก
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ลงทุนอย่างทนักาล คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีพ่จิารณาจดัจา้งผูส้อบบญัชอีสิระของบรษิทั เพื่อตรวจสอบงบการเงนิทีจ่ดัเตรยีม
โดยผูบ้รหิาร กบัให้ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิเหล่านัน้ว่าได้แสดงฐานะทางการเงนิอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีี่
ยอมรบั ตลอดจนท าหน้าทีดู่แลความสมัพนัธ์กบัผูส้อบบญัชดีว้ย  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย ์
ดร.รุธริ ์พนมยงค์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ และนายกมล รุ่งเรอืงยศ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทัง้ 3 ท่านมคีวามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทั  
 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการก ากบัดูแลนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบริษัทฯ ตลอดจนชื่อบุคคลที่มคีวามเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ประธาน
กรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และกรรมการใรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพจิารณาแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยงัมี
หน้าที่ก าหนดและก ากบันโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และก าหนดเป้าหมายส าหรบัการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน เพื่อ
สรา้งมลูค่าระยะยาวใหก้บับรษิทัดว้ย  
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นาย
เจรญิเกยีรต ิหุตะนานันทะ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดร.อารยา คงสุนทร และ
นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร ท าหน้าทีค่วบคุมดูแลการรบันโยบายบรหิารความเสี่ยงองค์กรในภาพรวมของบรษิัทฯ 
มาปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัทฯ แล้วรายงานผลจากการปฏบิตัติามนโยบายและกล
ยุทธน์ัน้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป 
 
9.2  กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำร  
9.2.1 กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสมรวมถึงมี
ความรู ้ความสามารุ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจ
ทีเ่พยีงพอในด้านโลจสิตกิส์ เศรษฐกจิ กฎหมาย เทคโนโลย ีแบะอื่น โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
และโครงสรา้งคณะกรรมการเพื่อสรา้งคามคดิเหน็ทีห่ลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกจิและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
ในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ( Board Composition) ทัง้ในด้านอายุ เพศ ความรู ้ความ
ช านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบตัิที่ส าคญัอื่นๆ เพื่อให้สามารถรบัความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคดิเห็นเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจทางธุรกิจของบรษิัทฯได้ โดยก าหนดให้มจี านวนกรรมการอสิระเป็นกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในขณะทีจ่ านวน
ตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้เพื่อการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนจะรบัฟังขอ้เสนอแนะของผู้ถอืหุน้รายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรอื
กรรมการอสิระของบรษิทัดว้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ดงัรายละเอยีดปรากฎในขอ้ 11.1 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระแทน
กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ หรอืเพื่อพจิารณาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อเลอืกตัง้ และ/หรอื กรรมการอสิระในกรณีทีก่รรมการพน้ต าแหน่งตามวาระหรอืเลือกตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิ โดยหลกัเกณฑ์
ในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัเป็นดงันี้  
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1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถิ่ นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด  

2) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  
(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนที่พงึมี
หรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบรษิัทเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพน้
จากต าแหน่งในคราวนัน้ ใหก้รรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวธิจีบัสลาก ทัง้นี้ กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถูก
เลอืกเขา้รบัต าแหน่งใหม่อกีกไ็ด ้

4) ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
9.2.2 กำรสรรหำผู้บริหำร  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสูงสุด โดยมปัีจจยัเบื้องต้นทีใ่ช้ประกอบการพจิารณา ได้แก่ คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ  
และประสบการณ์ในสายงานโลจสิติกส์ ผู้ที่ได้รบัการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งควรมแีนวคิดและวิสยัทศัน์ในการบรหิารจดัการใน
แนวทางเดียวกันกบัคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเร็จลุล่วงตามเป้ามหมาย ซึ่งผู้บรหิารสูงสุดและ
คณะกรรมการจะต้องมคีวามไวว้างจซึ่งกนัและกนัตลอดจนมกีารประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป  
 ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารอื่นๆ ผูบ้รหิารสูงสุดจะเป็นผูพ้จิารณาคุณสมบตัติ่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ต่อไป 
 
9.2.3 คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ  
 ในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
คุณสมบตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั สรุปไดด้งันี้  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ดงันี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  
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2. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุ คคลที่จะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่นอวนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรวิาร หรอืการให ้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ  ดว้ยการรบั หรอื
ให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรอื
คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาท
ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั  

5. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของงส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั ที่มนีัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษา ที่รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
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 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรรหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั เดยีวกนั 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

9.2.4 ควำมสมัพนัธท์ำงธรุกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีผ่ำนมำ  
- ไม่ม ี–  

9.2.5 กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ รกัษาความลบัของลูกค้า และไม่ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเหนือความรบัผดิชอบที่มตี่อบรษิัทฯ ซึ่ง
รวมถึงการที่พนักงานไม่น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิาน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดร้วบรวมแนวปฏบิตัทิางดา้นธุรกจิ กฏระเบยีบและขอ้บงัคบั รวมถงึจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิไว้
ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั (Code of conduct) รวมทัง้ก าหนดนโยบายป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่ง
อาจเกดิขึน้ในการประกอบธุรกจิและใหบ้รกิารลูกคา้  
 บริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงานทุกคนหรอืผูม้สี่วนรบัรูข้อ้มูลภายใน ห้ามซื้อขายหุน้ของบรษิทั ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัท าการสุดทา้ยของไตรมาส 
จนถงึ 1 วนัถดัจากวนัประกาศงบการเงนิ  
 นอกจากนี้ กรรมการต้องเกบ็ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบับรษิัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลบั การซื้อขายหุ้นของ
บรษิัทดว้ยข้อมูลภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถอืเป็นการกระท าที่ผดิกฎหมาย นอกจากการหา้มซื้อขายหุน้บรษิัท โดยใช้
ขอ้มูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดงักล่าวหรอืวตัถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมหีน้าที่
รกัษาความลบัของขอ้มลูภายในทีไ่ดท้ราบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทัฯ เวน้แต่ไดร้บัหรอืมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยตาม 
 บรษิทัฯ มมีาตรการลงโทษการไม่ปฏบิตัติามแนวทางหรอืระเบยีบปฏิบตัทิีบ่รษิทัฯ ก าหนด รวมถงึการน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นใด ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทัฯ  
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9.3. กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำรหบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้  
 เลขานุการบรษิทัไดน้ าเสนอการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาปรบัใชใ้นบรษิทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 2563 พบว่า คณะกรรมการไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีส าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ระเมนิการปฏบิตัติาม
หลกัปฏบิตัใิน CG Code แต่ละขอ้เทยีบเคยีงกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการและการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกจิการที่ดขีอง
บรษิัทและมีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการด า เนินงานที่สอดคล้องกับหลกัปฏิบัติใน CG Code ให้
เหมาะสทกบัทศิทางการเตบิโตทางธุรกจิ แต่ยงัมบีางหลกัปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการไดร้บัหลกัการไวแ้ละจะน ามาปรบัใชต้่อไปไดแ้ก่ 
 

หลกัปฏิบติั CG CODE ค ำช้ีแจง 

1. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลเรื่อ งความปลอดภัยและ
สุขอนามยั และเปิดเผยถงึการปฏิบตัิ รวมถึงเปิดเผยสถิติ
การเกดิอุบตัเิหตุหรอื อตัราการหยุดงานหรอือตัราการ 

คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการจดัท าเป็นนโยบาย และ
รายงาน เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ของพนักงาน ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ (แบบ 
56-1)  

2. คณ ะก รรม ก ารค วรพิ จ า รณ าจัด ให้ มี ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

คณะกรรมการก าหนดเพิม่จ านวนการประชุมใหม้ากกว่า 6 ครัง้
ต่อปี  

3. คณะกรรมการควรจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมในรอบ
ปีทีผ่่านมา โดยระบุจ านวนครัง้หรอืวนัทีจ่ดัประชุม 

คณะกรรมการมีการจดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประจ าแล้ว ครัง้ที ่
1/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  

4. คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประเมนิผลงานประจ าปีของ
ผูบ้รหิารสงูสุด (CEO) ขององคก์ร และเปิดเผยไวใ้หท้ราบ 

คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดให้มีการ
ประเมนิผลงานประจ าปีของผูบ้รหิารสงูสุด และเปิดเผยต่อไป  

5. คณะกรรมการควรพจิารณาแต่งตัง้ CG Committee 
(ระดบักรรมการ) 

คณะกรรมการเห็นดว้ย และมอบหมายหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป  
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10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Report) และ 
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

การด าเนินธรุกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำและด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อผุม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลที่ดคีวบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณค่ำให้สงัคมและสิง่แวดล้อมมำตลอด บรษิัทได้ก ำหนดกรอบควำมยัง่ยนืของ
บรษิัท เพื่อน ำมำใช้นกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมยัง่ยนืตำมหวัข้อควำมยัง่ยนืที่ผู้มีส่วนได้เสยีให้ควำมส ำคญั ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ทำงมติสิิง่แวดลอ้ม มติสิงัคมม และมติธิรรมำภบิำล  
 ในปี2563 บรษิัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร SD Journey กบัทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และได้เข้ำร่วมท ำ Workshop 
เพื่อให้ทุกส่วนงำนมคีวำมเข้ำใจของโครงกำร และวเิครำะห์ผู้มสี่วนได้เสยีต่ำงๆ ผลกระทบต่ำงเพื่อน ำมำพฒันำและจดัท ำรำยงำน
ควำมยัง่ยนื (Sustainability Report) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัและมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสพรอ้มทัง้รณรงคเ์รื่องกำรต่อตำ้นทุจรติคอร์รปัชนัมำตลอด
ระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกจิ โดยปลูกฝังใหพ้นักงำนปฏบิตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติตำมหนึ่งในค่ำนิยมขององค์กร รวมถงึกำร
ก ำหนดแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนัโดยระบุเป็นข้อปฏิบัติในจรรยำบรรณของบริษัท ทัง้นี้ 
รำยละเอยีดนโยบำยมกีำรเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัอยอย่ำงเป็นทำงกำร  
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กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชนั ไดแ้ก่  
1. ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทยกบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective 

Action Coalition : CAC) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติในปี 2553 และเมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ 
ผ่ำนกำรต่ออำยุรบัรองฐำนะรอบทีห่นึ่งออกไปอกี 3 ปี นับจำกกำรไดร้บักำรรบัรองครัง้แรกเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2560 

2. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัเพื่อป้องกนัและลดโอกำสทีบ่รษิัทฯ จะถูกใชเ้ป็น
ช่องทำงในกำรทุจรติคอร์รปัชนั นโนบำยและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องดงักล่ำวมกีำรทบทวนประสิทธภิำพของนโยบำยและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ สำระส ำคัญของนโยบำยและแนวปฏิบัติมีกำรสื่อสำรให้ผู้บรหิำรและพนักงำน
รบัทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรประกำศบนระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ภำยในองค์กร ทำงเว็บไซต์ของบรษิัท และ
ทำงอเีมล ์ 

3. ก ำหนดและปรบัปรุงแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบักำรรบัและให้ของขวญั หรอื No Gift Policy 
อย่ำงเขม้งวดขึน้ โดยก ำหนดนโยบำยหำ้มรบัและใหข้องขวญัหรอืสิง่ตอบแทนรูปแบบ
ใดๆ ทุกประเภทจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจในเทศกำล กรณีไม่
สำมำรถปฏิเสธและต้องรับของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ ส่งมอบ
ของขวญัดงักล่ำวใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน โดยใหใ้ช ้“แบบรำยงำนกำรใหแ้ละรบั 
ของขวญั ของก ำนัล หรอืประโยชน์อื่นใดของบรษิัท ” พร้อมน ำส่งแก่ฝ่ำยทรพัยำกร
บุคคล และหำกในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจอนุมตัหิรอืผูบ้งัคบับญัชำ พจิำรณำว่ำไม่สมควรรบั
ของขวญัฯ ให้ผู้รบัด ำเนินกำรส่งคืนทันที หำกไม่สำมำรถส่งคืนได้ให้มอบแก่ฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคล เพื่อน ำไปเป็นรำงวลัแก่พนักงำนหรอืบรจิำคกำรกุศลในนำมบรษิัท
ต่อไป อนึ่ง ของขวญั ของก ำนัล หรอืผลประโยชน์อื่นใด ถอืเป็นสทิธแิละทรพัยส์นิของบรษิทั 

4. จดัให้มีนโยบำยรับแจ้งเบำะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทำงกำรรบัเรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบำะแสทัง้จำก
บุคคลภำยนอกและจำกพนักงำนภำยใน โดยประกำศช่องทำงรบัแจ้งเบำะแสจำกบุคคลภำยนอกไว้บนหน้ำเวบ็ไซต์ของ
องคก์ร ทัง้นี้ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะถูกน ำไปสบืหำขอ้เทจ็จรงิ โดยจดัเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบำะแสไวเ้ป็นควำมลบั  
 

 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social 

Responsibilities: CSR เป็นอย่ำงมำกและถือเป็นเป้ำหมำยหลักอันดับต้นๆ ของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วำงนโยบำยและจดัท ำ
โครงกำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกระดบัสภำพแวดล้อมทีน่่ำอยู่มำกขึน้ กำรยกระดบัมำตรฐำนกำรครองชพี 
และควำมมสีุขภำพที่ดขีองชุนชน ตลอดจนกำรสบืสำนวฒันธรรมควำมเป็นไทย  โดยประเภทของกิจกรรมนัน้ จะมกีำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคม กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล และกำรอำสำช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บรษิัทจะวำงเป้ำหมำยโดย
ผสมผสำนกำรใชท้รพัยำกรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรร่วมกนั เพื่อใหแ้ต่ละกจิกรรมเกดิประสทิธผิลมำกที่สุด ทัง้นี้ควำมส ำเรจ็ของ
แต่ละกจิกรรม จะไม่เกิดขึ้นจำกกำรบรจิำคทรพัย์สนิเท่ำนัน้ แต่ยงัเน้นควำมมสี่วนร่วมของพนักงำนในองค์กรและควำมร่วมมอืของ
หน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนควำมร่วมมอืชุมชนอกีดว้ย 

แนวกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รนัน้ บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ โดยประกอบไปดว้ย
บุคคลกรจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อระดมควำมคดิในกำรอกแบบโครง ซึง่จะเป็นกำรรวบรวมควำมคดิ กำรสื่อสำร และกำรด ำเนินงำน 
เพื่อก ำหนดรปูแบบในแต่ละกจิกรรม ดงันี้  

1. กำรออกแบบเพื่อก ำหนดกจิกรรม เป็นกำรก ำหนดแต่ละโครงกำร รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละผลทีไ่ดร้บัจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรนัน้ๆ  
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2. กำรด ำเนินกจิกรรม เป็นกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ บุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำมสี่วนร่วม และก ำหนด
หน่วยงำนภำยนอกทีจ่ะมบีทบำทร่วม 

3. กำรตดิตำมประเมนิผล ภำยหลงัจำกกำรด ำเนินกจิกรรม จะมกีำรประเมนิผลว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่
อย่ำงไรและสื่อสำรใหภ้ำยในองคก์รและสงัคมทรำบ รวมทัง้ประสำนใหก้จิกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นทีย่อมรบัของสงัคม  

 
โดยบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) 

ตำมหลกักำรแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 8 ข้อของตลำกหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฎบิตัเิพื่อใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำม่ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในกำรบรหิำรจดักำรทำงธุรกจิ (CSR-in-Process) ดงันี้  

 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

กำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรมย่อมก่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่กบัผูเ้กีย่วขอ้ง บรษิทัและบรษิทัย่อยมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนิน
ธุรกจิดว้ยจรรยำบรรณทีด่ตี่อคู่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมแีนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

1. ประพฤตปิฏบิตัภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ีส่งเสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
กำรเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสนิจำ้ง
ใหก้บัพนักงำนของคู่แขง่  

3. ไม่พยำยำมท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ยโดยไรม้ลูควำมจรงิ 
4. ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ ใชส้นิคำ้และบรกิำรทีม่ลีขิสทิธิ ์

ถูกตอ้ง 
 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
กำรเคำรพสทิธมินุษยชน หมำยถงึ กำรปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ชุมชนและสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของ

มนุษย ์และไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของพวกเขำ บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีจตนำรมณ์ทีจ่ะเคำรพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมี
แนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

1) สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรำดูแลมใิหธุ้รกจิเขำ้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้งกบักำรล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ เป็นต้น 

2) ส่งเสรมิกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชนภำยในกจิกำรของตน และกระตุน้ใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกักำร
สทิธมินุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล 

 
3) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิตัติ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม ดูแลดำ้นควำมเป็นอยู่ ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน ตลอดจนส่งเสรมิกำรเรยีนรูร้ะดบัองค์กรและกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อยกระดบักำรท ำงำนของพนักงำน
อย่ำงมอือำชพี พฒันำระบบกำรท ำงำนและสรำ้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้  

1. จดัใหม้เีงื่อนไขในกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม และใหพ้นักงำนไดร้บัค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมศกัยภำพ 
2. จดัใหม้กีำรดูแลในเรื่องสวสัดกิำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จดัใหม้วีนัลำพกัผ่อนประจ ำปี กำรท ำงำนล่วงเวลำที่

สมเหตุสมผล กำรรกัษำพยำบำลตำมควำมจ ำเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. กำรแต่งตัง้โยกยำ้ย กำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำนจะกระท ำดว้ยควำมสุจรติใจ เสมอภำคและตัง้อยู่บนพืน้ฐำน

ของควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำน  
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4. จดัใหม้กีำรดูแลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนักงำน  
5. พฒันำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พนูศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมกีำรเรยีนรูอ้ย่ำงทัว่ถงึและ

สม ่ำเสมอ 
6. ปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงำนอย่ำงเคร่งครดั หลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ทีไ่ม่เป็น

ธรรม ซึง่อำจมผีลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรท ำงำนของพนักงำน ตลอดจนปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำม
สุภำพ 

 
โดยในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรจดักจิกรรม ดงันี้ 
 1. จดักจิกรรมฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น กำรฝึกซอ้มทมีดบัเพลงิขัน้รุนแรง กำรซอ้มแผนอพยพหนีไฟ 
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2. อบรมใหค้วำมรูพ้นักงำนขำย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  

5)  

 

4) ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค  
 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพและมำตรฐำน ในรำคำทีเ่หมำะสม รกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัและ
สม ่ำเสมอ แสวงหำลู่ทำงอย่ำงไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง และปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีม่ตี่อลูกคำ้อย่ำง
เคร่งครดั โดยมแีนวทำงปฏบิตัดิงันี้ 

1. ใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพและมำตรฐำนตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ภำยใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
2. พฒันำกำรใหบ้รกิำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิม่มลูค่ำใหก้บัธุรกจิและเพื่อเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคำ้ 
3. ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบักำรใหบ้รกิำรทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ ไม่เกนิควำมเป็นจรงิ เพื่อใหลู้กคำ้มขีอ้มลูเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ 
4. รกัษำควำมลบัของลูกคำ้ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

 
5) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปัญหำมลภำวะต่ำงๆ รวมถงึภำวะโลกรอ้น 
ซึง่มผีลกระทบต่อคุณภำพชวีติมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บรษิทัจงึมนีโยบำยไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะส่งผลเสยีหำยต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดลอ้ม โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น  
1.1 มำตรกำรประหยดัพลงังำน โดยบรษิทัฯ รณรงค์ใหม้กีำรเปิดใชแ้อร์-ไฟ ตำม
เวลำเริม่งำน และเลกิงำน ทีอุ่ณหภูม ิ25 องศำ และมกีำรกำรปิดไฟ 1 ชัว่โมง ช่วง
พักกลำงวัน และมีกำรติดตั ้ง
ระบบโซล่ำเซลล์  เพื่ อกำรน ำ
พลังแสงอำทิตย์มำใช้ทดแทน
ไฟฟ้ำ 
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1.2 นโยบำยกำรใชก้ระดำษอย่ำงคุม้ค่ำ หรอืกำร REUSE เพื่อลดโลกรอ้น 
และกำรลดกำรใชก้ระดำษ (Paperless) โดยกำรส่งขอ้มลูผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ หรอื อเิลค็ทรอนิค เพื่อควำมรวดเรว็ ทนัต่อเวลำ  
 
 
 
 
 

 
1.3 นโยบำยงดใชถุ้งพำสตกิและกล่องโพม โดยใหพ้นักงำนร่วมใจใชถุ้งผำ้
แทนกำรใชถุ้งพำสตกิและน ำป่ินโตใส่อำหำรแทนกำรใชก้ล่องโพม หรอืแกว้
พำสตกิ เพื่อลดปรมิำณขยะและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
 

6) การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม  
 บรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิกำรใชก้ระบวนกำรทำงธุรกจิเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพชวีติ ช่วยสรำ้งเศรษฐกจิและ
ควำมเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

1. กำรสนับสนุนกำรจำ้งงำนในชุมชน 
2. แสวงหำโอกำสสนับสนุนกจิกรรมสรำ้งสรรคส์งัคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนกำรศกึษำใหแ้ก่โรงเรยีนในเขตทีต่ัง้

ของส ำนักงำน, กจิกรรมบรจิำคโลหติ เป็นตน้ 
3. ปลูกฝังจติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงำนทุกระดบั  

4. ควบคุมใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล 
 

โดยในปี 2563 ซึง่เป็นช่วงของกำรระบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำ หรอื COVID-19 ท ำใหม้กีำรสัง่ปิดกจิกำรชัว่ครำว บรษิทัฯ จงึขอ
ร่วมใหก้ ำลงัใจแก่ชำวบำ้นในระแวกใกล้เคยีง ร่วมฝ่ำวกิฤตครัง้นี้ไดด้ว้ยกนั  
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11. กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการความเสีย่งและความเพยีงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทีด่ี
เพื่อสนับสนุนให้บรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลอย่างยัง่ยนื โดยเริม่
ตัง้แต่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหม้กีารด าเนินการธุรกจิภายใต้หลกับรรษทัภบิาลและโปร่งใสมกีารก าหนดโครงสรา้งการบรหิาร
จดัการทีม่กีารถ่วงดุล ก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏบิตังิานทีส่ าคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหบ้รษิทัฯ มีการน าไปปฏบิตัิ
ภายใตม้าตรฐานและระบความคุมทีเ่ป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั รวมถงึมีการจดัท าจรรยาบรรณพนักงาน การก าหนดบทลงโทษทางวนิัย 
และการก าหนดช่องทางและกระบวนการรบัขอ้รอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม  
 การก ากบัดูแลและระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  
 การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการบรษิัทผ่านทางคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ โดยมี
โครงสรา้งส าคญัดงันี้  

1. คณะกรรมการบริหาร ดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทัง้หมดของบริษัท โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร และ/หรอืคณะท างานและมอบหมายใหก้ ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสีย่งและ
ควบคุมตามหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย  และดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกบัความส าคญัและความซบัซ้อนของธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นี้ แนวทางการบรหิาร
จดัการความเสีย่งและควบคุมของบรษิทั มกีารด าเนินการภายใตแ้นวนโนบาย ซึง่ครอบคลุมถงึนโยบายการควบคุมภายใน 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและการบรหิารความเสีย่ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีอ่ย่างอิสระในการประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ก าหนดและก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบรหิาร รวมถงึความมปีระสทิธภิาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทมกีารพิจารณาแบบประเมนิความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มกีารจดัท าโดยฝายจดัการของ
บรษิทัเป็นประจ าทุกปีก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาในส่วนการก ากบัดูแล คณะกรรมการตรวจสอบมกีาร
ทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบรหิารความเสีย่งองคก์ร ดา้น
ปฏิบตักิาร รวมถึงก ากบัดูแลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการของบรษิัทย่อยต่างๆ เพื่อประเมนิความถูกต้องตามควร
ของรายงานสถานะการทางการเงนิของบรษิัท ความโปร่งใสของการด าเนินธุรกจิ ความเพยีงพอเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏบิตังิาน และการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้ก าหนดทีม่กีารบงัคบัใชจ้ากทางการ 
 

สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  
บรษิัทฯ ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงองค์กร ทัง้ในระดบัภาพรวมขององค์กรไปถึงระดบั

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย และน าเสนอรายงานไดอ้ย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ การบรหิารความเสีย่งเป็น
การวางกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่ง การก าหนดวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์ขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกบักระบวนการ
จดัการความเสี่ยง ประเมนิและบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์ดงักล่าว การก ากบัดูแลการ
ด าเนินการ ตลอดจนถงึการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนส าคญัของการบรหิารความเสีย่งองค์กร 
และเป็นส่วนทีส่รา้งมลูค่าและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของการด าเนินการซึง่กนัและกนั  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน ตัง้แต่การก าหนดให้ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการ
ปฏบิตัิงานเป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าหลกัขององค์กร ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกยีวกบัการควบคุมภายใน การจดัใหม้โีครงสรา้ง
สายรายงานที่มคีวามถ่วงดุลและการก าหนดอกนาจในการสัง่การรวมถึงความรบัผดิชอบที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานเพื่อให้องค์กร
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บรรลุวตัถุประสงค์ และการจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงานเพื่อพฒันาทกัษะความรูค้วามช านาญในการปฏบิตังิานในส่วนของ
การก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะผูบ้รหิารรวมถงึประสทิธภิาพ
ของการควมคุมและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระผ่านการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคุมและการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างด ีโดยจะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งองคก์รท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่งองคก์ร แนวทางการบรหิารความเสีย่งส าหรบัความเสีย่งที่
ส าคญั ก าหนดขดีจ ากดัความเสีย่งและการตดิตามและการควบคุมความเสีย่ง ท าการประเมนิและวดัระดบัความเสีย่งทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม รวมถึงความเสี่ยง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการภายใต้กรอบการบรหิารความเสีย่งมกีารก าหนดให้หน่วยงานของบรษิัทและหรอืคณะท างาน
ความเสีย่งองค์กร ท าหน้าทีต่ดิตามผลการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารความเสีย่งและรายงานความเสีย่งใหก้บัผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ และจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายบรหิารความเสี่ยงโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานภายใตร้ะบบการควบคุมทีม่ี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและการปฏบิตังิาน สามารถลดความเสีย่งทีอ่าจจะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ และ/หรอื 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บรษิัทฯ มกีารก าหนดนโยบยและแนวทางการควบคุมหลกัและอ านาจอนุมตัิด าเนินการที่
เหมาะสมบงัคบัใชใ้นบรษิทัและบรษิทัย่อยต่างๆ อย่างเหมาะสม  

บรษิทัฯ มกีารพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาคุณภาพของขอ้มูลและการสื่อสารขอ้มูลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ทนัเวลา ตลอดจนถึงการจดัตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ดูแลด้านเทคโนโลยสารสนเทศ เพื่อก ากับดูและ
สนับสนุนใหเ้กดิการปฏบิตังิานตามแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพยีงพอ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่อสารขอ้มูลภายในและภายนอกองค์กรทีเ่หมาะสมและจ าเป็น เพื่อใหส้ามาระสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้
ภายในและภายนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา  

เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายใน มกีารจดัใหม้ชี่องทางการรายงานและสื่อสารขอ้มลูขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลทีร่บัผดิชอบเพื่อใหเ้มกีาร
ก าหนดมาตรการในการด าเนินการแก้ไขไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมถงึการก าหนดให้มกีระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบตัิหน้าที่ของ
หน่วยงานตรวจสอบและคณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กร ตามแผนงานทีก่ าหนด ผลการก ากบัดูแลและการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ตามการควบคุมภายในนมกีารก าหนดใหร้ายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ  

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน ซึ่งรวม
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาแบบประเมนิระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารและผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั
ครอบคลุมทัง้ 5 องคป์ระกอบ คอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุม การปฏบิตังิานระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะด าเนินตามระบบการ
ปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีระบวนการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดแีละมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการป้องกนัการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ได ้ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีท่ีมีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัหรือผู้สอบ
บญัชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนัน้ ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั ไม่ไดม้คีวามเหน็เพิม่เตมิต่อระบบควบคุมภายในของบรษิทัในปี 2563 แต่อย่างใด  
 
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในของบริษทั 
 บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบทีเ่หมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน โดยสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระภายใตก้ารสนับสนุน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์ ไดร้บัมอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
อกีต าแหน่งหนึ่งดว้ย  
 



 
 บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                     แบบ 56-1 

96 
 

12. รายงานระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคยัต่อกำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรำยกำรที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรท ำธุรกรรม ดงันี้  
 
การท าธรุกรรมระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  
 กำรที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลำยแห่ง และบรษิัทเหล่ำนัน้ด ำเนินธุรกิจที่ต้องท ำ
ธุรกรรมระหว่ำงกนั กำรใช้บรกิำร กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคหรอืบุคคกร ฯลฯ ดงันัน้ในกำร
ด ำเนินธุรกจิหรอืปฏบิตังิำนทีเ่ป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกนัของบรษิัท ดงักล่ำวตอ้งค ำนึงถงึกฎหมำย ระเบยีบและอ ำนำจด ำเนินกำร
ของบรษิทั ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว ้
 
การท าธรุกรรมกบับุคคลภายนอก 
 กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอกนัน้ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบของบรษิัท และนโยบำยของบรษิัท รวมถึงได้รบักำรอนุมตัิตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้
จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่ำงตรงไปตรงมำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจ
ก่อใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้นเสยีหำยไม่ว่ำต่อบรษิทัหรอืบุคคลภำยนอก  
 บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม
ต่ำงๆ โดยก ำหนดให้บรษิทัปฏบิตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่สุจรติ พจิำรณำรำคำขำยทีเ่หมำะสมและยุตธิรรม โดยค ำนึงถึง
ควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพ และบรกิำรทีไ่ดร้บั รวมถงึสำมำรถใหเ้หตุผลทีเ่หมำะสมไดเ้มื่อมกีำรตรวจสอบ 
 นอกจำกนี้ บรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนกำรในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั 
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด โดย
กรรมกำรและผูบ้รหิำร จะแจง้ใหบ้รษิทัทรำบถงึกำรมสี่วนไดเ้สยีก่อน และบรษิัทพจิำรณำรำยกำรต่ำงๆ ซึ่งหำกเป็นรำยกำรทีจ่ะต้อง
ขออนุมตัิตำมหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนของกฎหมำย ฝ่ำยจัดกำรจะน ำเรื่องดงักล่ำวเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือ 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลใหน้ักลงทุนทรำบอย่ำงโปร่งใส โดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่มสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำอนุมัติ
รำยกำรอย่ำงแต่อย่ำงใด  
 
นโยบายหรือแนวโน้นการท ารายการระหว่างกนั  
 รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัในอนำคตจะเป็นรำยกำรทีด่ ำเนินกำรตำมปกต ิโดยใชน้โยบำยต่อรองกนัตำมกลไกรำคำตลำดของ
ธุรกจิโลจสิตกิส ์ไม่มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทักบักจิกำรหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 บรษิทัมนีโยบำยในกำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำร
ทีเ่กีย่วโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ตลอดจนกฎหมำย ขอ้บงัคบั ประกำศ หรอืค ำสัง่ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีสิน้สุด  
ณ 31 ธ.ค.63 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.63 

ค าชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.ดร. อำรยำ คงสุนทร  
2.นำยชเูดช คงสุนทร 

เป็นกรรมกำร
และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั 

ค่ำเชำ่ทีด่นิ 
(ส ำนกังำนใหญ่) 

1,345,620 ไม่มยีอดคำ้ง บริษัทเช่ำที่ดินจำกคณะบุคคลวีเลนด์(มี
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นำง
อำรยำ คงสุนทร และ นำยชูเดช คงสุนทร) 
เพื่อปลูกสร้ำงอำคำรและใช้เป็นที่ตัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ่ โดยโฉนดทีด่นิเลขที ่53901 
มีเนื้อที่ 1 งำน 70 2/10 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที่
แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 

  

 

   

ไดม้กีำรจดัท ำสญัญำเช่ำ ระยะเวลำเช่ำ 20 
ปี ตัง้แต่วนัท ี1 กรกฎำคม 2557 – 30 
มถิุนำยน 2577 โดยคดิค่ำเชำ่ต่อเดอืน
รำยละเอยีด ดงันี้ 

  
  

  ปีที ่1-2 เดอืนละ 92,674 บำท 

  
  

  ปีที ่3-5 เดอืนละ 101,941 บำท 
  

  
  ปีที ่6-8 เดอืนละ 112,135 บำท 

  
  

  ปีที ่9-11 เดอืนละ 123,349 บำท 
  

  
  ปีที ่12-14 เดอืนละ 135,684 บำท 

  
  

  ปีที ่15-17 เดอืนละ 149,252 บำท 
  

  
  ปีที ่18-20 เดอืนละ 164,177 บำท 

  
  

  รวมค่ำเชำ่ทัง้สิน้จ ำนวน 30,539,586 บำท 
  

  

  

โดยอตัรำคำ่เชำ่ดงักลำ่วประเมนิโดยผู้
ประเมนิอสิระเพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 
และเป็นบรษิทัทีอ่ยู่ในบญัชรีำยชื่อทีไ่ดร้บั
ควำมเหน็จำก ก.ล.ต.คอื บรษิทั เอเจนซี ่
ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั 

1.ดร. อำรยำ คงสุนทร  
2. นำยชูเดช คงสุนทร 

เป็นกรรมกำร
และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั 

ค่ำเชำ่ทีด่นิ 420,000 ไม่มยีอดคำ้ง บรษิทัไดเ้ช่ำทีด่นิ เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ
ส ำหรบัพนกังำน โดยโฉนดทีด่นิเลขที ่ 
53902 เล่ม 540 หน้ำ 2 เลขทีด่นิ 977 
หน้ำส ำรวจ 9146 ตัง้อยู่ที ่แขวงช่องนนทร ี
เขตยำนนำวำ ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนำยน 2563 
– 31 ธนัวำคม 2563 โดยคดิคำ่เช่ำ  
35,000 บำทต่อเดอืน โดยอตัรำค่ำเช่ำคดิ
อำ้งองิจำกรำคำประเมนิคำ่เช่ำทีด่นิของ
อำคำรส ำนกังำนของบรษิทั ซึง่เป็นพืน้ทีด่นิ
ซึง่อยู่ตดิกนั 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีส้ินสุด 
ณ 31 ธ.ค.63 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.63 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

WICE Logistics (Singapore) 
Pte. Ltd. 

เป็นบรษิทัย่อย                                     
(ถอืหุน้โดย 

WICE รอ้ยละ 
100) 

รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร/ลกูหนี้

กำรคำ้ 

8,453,785.31 732,612.15 WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. 
เป็นหนึ่งในตวัแทนต่ำงประเทศของบริษัท 
ท ำห น้ ำที่ ใน ก ำรติด ต่ อป ระส ำน เพื่ อ
ใหบ้รกิำรในเขตต่ำงประเทศทีต่นดูแลซึง่จะ
มกีำรคดิค่ำบรกิำรในอตัรำตลำด และบรษิทั
กเ็ป็นหนึ่งในตวัแทนต่ำงประเทศของ Wice 
Logistics(Singapore) Pte.Ltd. ท ำห น้ ำที่
ในกำรติดต่อประสำนเพื่อให้บริกำรในเขต
ประเทศไทย ซึ่ งจะมีกำรคิดค่ำบริกำร
ระหว่ำงกัน และถือเป็นรำยได้จำกกำร
บริก ำรของบ ริษั ท  ทั ้งนี้  บ ริษั ท  Wice 
Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. มี ก ำ ร
จดัท ำสญัญำ Agency Agreement 

ตน้ทุนกำร
ใหบ้รกิำร/เจำ้หนี้

กำรคำ้ 

22,518,615.85 1,990,945 

รำยไดใ้นกำรจดักำร
ประสำนงำนระหวำ่ง

กนั 

267,630 ไม่มยีอดคำ้ง เป็นรำยได้ค่ำบริหำรจัดกำรประสำนงำน
ระหว่ำงกัน ที่ทำงบริษัทเรียกเก็บโดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรต่อเดอืนๆละ 1,000 SGD 

เงนิปันผลรบั  38,729,132.34 ไม่มยีอดคำ้ง เป็นเงนิปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย เนื่องจำก
บรษิัทย่อยมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลใน
เดือน มีนำคม 2563 จ ำนวน 2 ,465,787 
เหรียญสิงค์โปร์ เป็นเงินปันผลรับของ
บริษัท 70% เท่ำกับ 1 ,726,051 เหรียญ
สงิค์โปร์ และก ำหนดจ่ำยเงนิปัน ในเดือน 
มี.ค./ก.ค. และ พ.ย. ซึ่งได้รับครบเต็ม
จ ำนวนแลว้ 

บรษิทั ไวส ์ซพัพลำยเชน 
โซลูชัน่ส ์จ ำกดั  

เป็นบรษิทัย่อย                                   
(ถอืหุน้โดย 
WICE รอ้ยละ 
99.99) 

รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร / ลูกหนี้
กำรคำ้ 

548,584.35 161,952.9 บริษัทให้บริกำรจัดกำรขนส่งประเภท 
Customs  Transport แ ล ะ  Sea Freight 
แก่บรษิทัย่อยเนื่องจำกมหีน่วยบรกิำรอยู่ที่
แหลมฉบงัจงึสะดวกในกำรจดักำร มกีำรคดิ
ค่ำบรกิำรโดยใชว้ธิ ีCost Plus Pricing ตน้ทุนจำกกำร

บรกิำร / เจำ้หนี้
กำรคำ้ 

5,553,513 4,775,939 

WICE Logistics (Hong Kong) เป็นบรษิทัย่อย 
(ถอืหุน้โดย 
WICE รอ้ยละ 
80) 

รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร / ลูกหนี้
กำรคำ้ 

885,395 51,528 WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งใน
ตวัแทนต่ำงประเทศของบรษิทั ท ำหน้ำทีใ่น
กำรตดิต่อประสำนเพื่อใหบ้รกิำรในเขต
ต่ำงประเทศทีต่นดูแล มกีำรคดิค่ำบรกิำร
โดยใชว้ธิ ีCost Plus Pricing ท ำหน้ำทีใ่น
กำรตดิต่อประสำนเพื่อใหบ้รกิำรในเขต
ประเทศไทย ซึง่จะมกีำรคดิค่ำบรกิำร
ระหว่ำงกนั และถอืเป็นรำยไดจ้ำกกำร
บรกิำรของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทั  Wice 
Logistics (Hong Kong) มกีำรจดัท ำสญัญำ 
Agency Agreement 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 
/ เจำ้หนี้กำรคำ้ 

26,523,129.53 2,509,557.66 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีส้ินสุด 
ณ 31 ธ.ค.63 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.63 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  เงนิปันผลรบั 8,747,941.81 ไม่มยีอดคำ้ง เป็นเงนิปันผลรบัจำกบรษิทัย่อย เนื่องจำก
บรษิัทย่อยมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลใน
เดือน มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 2,761,415 
เหรยีญฮ่องกง เป็นเงนิปันผลรบัของบรษิทั 
80% เท่ำกับ 2,209,132 เหรียญฮ่องกง 
และก ำหนดจ่ำยเงนิปัน ในเดอืน ก.ค. 2563 
ทัง้หมด 

บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส ์จ ากดั 
  

เป็นบรษิทัย่อย 
(ถอืหุน้โดย 
WICEรอ้ยละ 40)  

รำยไดจ้ำกกำร
บรกิำร/ลกูหนี้
กำรคำ้ 

43,211 12,840 บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
เป็นหนึ่งในตวัแทนของบรษิทั ท ำหน้ำที่ใน
กำรติดต่อประสำนเพื่อให้บรกิำร มกีำรคิด
ค่ ำบริก ำรโดยใช้ วิธี  Cost Plus Pricing  
ทัง้นี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์
จ ำ กั ด  มี ก ำ ร จั ด ท ำ สัญ ญ ำ  Agency 
Agreement 

ตน้ทุนกำร
ใหบ้รกิำร/เจำ้หนี้
กำรคำ้ 

27,783,449.48 12,195,145.25 

รำยไดค้่ำบรหิำร
จดักำรดำ้นบญัชี
กำรเงนิ/ลูกหนี้อื่น 

720,000 ไม่มยีอดคำ้ง เป็นรำยได้ค่ำบรกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำร
ระบบกำรท ำงำนด้ำนกำรเงินและบัญช ี
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิบัติ งำน เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสทิธภิำพ โดยคดิค่ำบรกิำรดำ้นบรหิำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินและบัญชี ในอัตรำ 
60 ,000 บ ำทต่ อ เดื อน  โดย ใช้ วิธีก ำร 
Allocation Cost ระยะเวลำ ตัง้แต่วันที่ 1 
มกรำคม 2563 – 31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำธรรมเนียม
สญัญำค ้ำประกนั/
ภำระค ำ้ประกนั
วงเงนิสนิเชื่อ 

1,400,000 ไม่มยีอดคำ้ง บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิ่ล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
กู้ยมืเงนิจำกธนำคำรกสกิรไทย โดยบรษิัท 
ไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ค ้ำ
ประกันสินเชื่อจ ำนวน 70,000,000 บำท 
ระยะเวลำในกำรกูย้มื 5 ปี ท ำสญัญำวนัที ่7 
มีนำคม 2562 โดย บริษัท ไวส์โลจิสติกส ์
จ ำกัด  (มหำชน ) คิดค่ ำธรรมเนียมค ้ ำ
ประกันสญัญำ 2 % จำกวงเงินกู้โดยต้อง
จ่ำยค่ ำค ้ ำประกัน ทุกๆปี  จ ำนวนปีละ 
1,400,000 บำท 

89,315.37 ไม่มยีอดคำ้ง บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิ่ล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
กู้ยมืเงนิจำกธนำคำรกสกิรไทย โดยบรษิัท 
ไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ค ้ำ
ประกันสินเชื่อจ ำนวน 10,000,000 บำท 
ระยะเวลำในกำรกู้ยืม 3 ปี ท ำสญัญำวนัที ่
22 กรกฎำคม 2563 โดย บริษัท ไวส์โลจิ
สตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) คดิค่ำธรรมเนียมค ้ำ
ประกันสัญญำ 2 % จำกวงเงนิกู้โดยต้อง
จ่ำยค่ ำค ้ ำประกัน ทุกๆปี  จ ำนวนปีละ 
200,000 บำท (ใน ปี  2563 คิด เป็น  163 
วนั) 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
(บาท) 

งวดปีส้ินสุด 
ณ 31 ธ.ค.63 

ยอดคงค้าง
(บาท) 

ณ 31 ธ.ค.63 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส ์จ ากดั 
  

เป็นบรษิทัย่อย 
(ถอืหุน้โดย 
WICEรอ้ยละ 40)  

เงนิใหกู้ย้มื  
ดอกเบีย้รบั / 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 

5,000,000 
108,333 

1,736,111.11 บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิ่ล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
กู้ยืมเงินจำกบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนใน
บริษัท ระยะเวลำในกำรกู้ยืมเริ่มวันที่  1 
สงิหำคม 2562 ถงึวนัที ่ 31 มกรำคม 2566 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้ำงอิงอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้
อตัรำดอกเบีย้เท่ำกนัทุกประเทศ 

เงนิใหกู้ย้มื  
ดอกเบีย้รบั / 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 

5,000,000 
123,611 

2,025,462.96 บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิ่ล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
กู้ยืมเงินจำกบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนใน
บริษัท ระยะเวลำในกำรกู้ยืมเริ่มวันที่  9 
สงิหำคม 2562 ถงึวนัที ่ 31 มกรำคม 2566 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้ำงอิงอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้
อตัรำดอกเบีย้เท่ำกนัทุกประเทศ 

เพิม่ทุนจดทะเบยีน 12,000,000  บรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทิ่ล โลจสิติกส์ จ ำกดั 
กู้ยืมเงินจำกบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่ อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
บรษิัทได้แปลงเงนิกู้ยมืเป็นทุน ในวนัที่ 29 
มิ.ย.2563 โดยปัจุบันบริษัทยูโรเอเชีย โท
เทิ่ล โลจิสติกส์ จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 
เท่ำกบั 100,000,000 บำท 
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ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 
 รอบบญัชขีองบรษิทัฯ เริม่วนัที ่1 มกราคม และสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 

13.1 ผู้สอบบญัชีและสรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 
 
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
ตรวจสอบโดยบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึ่งมนีางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิรกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4807 

เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รบัรองทัว่ไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบรษิัทแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ตรวจสอบโดยบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็น

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ซึ่งไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ตรวจสอบโดยบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 3972 เป็น

ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ซึ่งไดแ้สดงความเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
 ปี 2561 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 
 ปี 2562 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 
 ปี 2563 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 
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13.2 งบก ำไรขำดทุน  
หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 2561 2562 2563 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได้หลกัจำกกำรให้บริกำร 1,832.11 99.03 2,220.88 99.55 3,995.53 99.75 79.91 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 1,454.71 78.63 1,868.61 83.76 3,378.04 84.33 80.78 

ก ำไรขัน้ต้น 377.41 20.40 352.27 15.79 617.50 15.42 75.29 

  รายไดอ้ื่น 18.00 0.97 10.00 0.45 10.04 0.25 0.33 

  รายไดร้วม 1,850.12 100.00 2,230.88 100.00 4,005.57 100.00 79.55 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 395.41 21.37 362.27 16.24 627.53 15.67 73.22 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 41.96 2.27 34.14 1.53 32.55 0.81 -4.65 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 208.62 11.28 256.41 11.49 260.15 6.49 1.46 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์าง
การเงนิ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 100.00 

 ขาดทุนจากการขายและลดมลูค่าของเงนิ
ลงทุนในตราหนี้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.02 100.00 

  รวมค่ำใช้จ่ำย 250.57 13.54 290.55 13.02 293.71 7.33 1.09 

ก าไรจากการด าเนินงาน 144.84 7.83 71.73 3.22 333.83 8.33 365.42 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.00 0.00 -0.27 -0.01 -0.75 -0.02 174.35 

  รายไดท้างการเงนิ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 100.00 

 ตน้ทุนทางการเงนิ 4.88 0.26 -6.73 -0.30 -9.80 -0.24 45.68 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 139.96 7.56 64.72 2.90 323.66 8.08 400.08 

  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 26.23 1.42 20.77 0.93 48.42 1.21 133.15 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 113.73 6.15 43.95 1.97 275.24 6.87 526.21 

กำรแบ่งปันผลก ำไร 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 96.19 5.20 61.97 2.78 201.08 5.02 224.47 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัยอ่ย 

17.53 0.95 -18.02 -0.81 74.15 1.85 511.50 
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งบก ำไรขำดทุน (ต่อ) 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 
2561 2562 2563 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ก าไรส าหรบัปี  113.73 6.15 43.95 1.97 275.24 6.87 526.21 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 

รำยกำรท่ีถกูบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

-4.42 -0.24 -10.20 -0.46 -3.97 -0.10 -61.11 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่ม สุทธจิากภาษเีงนิได ้ 

 0.00  0.00 -0.01 0.00 100.00 

ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
เผื่อขาย  

-0.92 -0.05 0.95 0.04 0.00 0.00 -100.00 

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ 0.18 0.01 -0.19 -0.01 0.00 0.00 -100.00 

รายการทีถู่กบนัทกึในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั- สุทธจิากภาษเีงนิได ้

-5.15 -0.28 -9.44 -0.42 -3.98 -0.10 -57.84 

รายการทีไ่ม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงัก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

-4.65 -0.25 2.55 0.11 0.00 0.00 -100.00 

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ 0.93 0.05 -0.51 -0.02 0.00 0.00 -100.00 

รายการทีไ่ม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั- สุทธจิากภาษเีงนิได ้

-3.72 -0.20 2.04 0.09 0.00 0.00 -100.00 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี -8.87 -0.48 -7.39 -0.33 -3.98 -0.10 -46.20 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 104.85 5.67 36.56 1.64 271.26 6.77 641.96 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 87.32 4.72 54.58 2.45 197.22 4.92 261.33 

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัยอ่ย 

17.53 0.95 -18.02 -0.81 74.04 1.85 510.89 

ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
บาท: หุน้ 

0.15  0.10  0.31  210.0 

จ านวนหุน้สามญัถัว่เฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  
(ลา้นหุน้) 

651.90  651.90  651.90  651.90 
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13.3 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 
2561 2562 2563 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 208.23 14.67 149.33 9.49 263.33 12.87 76.34 

เงนิลงทุนชัว่คราว 101.01 7.11 152.69 9.70 0.00 0.00 -100.00 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 442.46 31.16 596.09 37.88 953.06 46.59 59.89 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 9.39 0.66 2.97 0.19 0.00 0.00 -100.00 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีน 0.00 0.00 0.00 0.00 144.71 7.07 100.00 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 34.72 2.45 32.79 2.08 40.71 1.99 24.17 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 795.81 56.05 933.87 59.35 1,401.82 68.53 50.11 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้า
ประกนั 

2.10 0.15 2.84 0.18 2.98 0.15 4.88 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง  

0.00 0.00 0.00 0.00 
2.20 0.11 100.00 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 100.00 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 223.53 15.74 229.64 14.59 207.68 10.15 -9.56 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     39.53 1.93 100.00 

ค่าความนิยม 139.84 9.85 139.84 8.89 139.84 6.84 0.00 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 256.17 18.04 266.98 16.97 249.81 12.21 -6.43 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั
บญัช ี

0.00 0.00 0.06 0.00 0.14 0.01 119.69 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2.35 0.17 0.34 0.02 1.39 0.07 315.38 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 623.99 43.95 639.70 40.65 643.68 31.47 0.62 

รวมสินทรพัย ์ 1,419.80 100.00 1,573.57 100.00 2,045.50 100.00 29.99 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
            หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 2561 2562 2563 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

หน้ีสิน  

หน้ีสินหมุนเวียน 

 เงนิกูร้ะยะสัน้จากธนาคาร  0.00 0.00 6.59 0.42 11.68 0.57 77.09 

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 326.62 23.00 463.87 29.48 726.99 35.54 56.72 

 เงนิกูร้ะยะสัน้/เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที่
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจาก
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

0.00 0.00 5.49 0.35 1.86 0.09 -66.15 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

0.02 0.00 14.35 0.91 32.25 1.58 124.81 

 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

4.00 0.28 4.09 0.26 7.79 0.38 90.30 

  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 15.55 1.10 18.99 1.21 47.39 2.32 149.56 

 หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 100.00 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 9.58 0.67 14.64 0.93 17.13 0.84 17.04 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 355.78 25.06 528.02 33.56 845.12 41.32 60.05 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 
สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

0.23 0.02 45.13 2.87 99.93 4.89 121.40 

 เงนิกูร้ะยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั -สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

0.00 0.00 3.00 0.19 2.01 0.10 -32.86 

 เจา้หนี้ค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 43.07 3.03 45.74 2.91 48.58 2.37 6.20 

  หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธิ
จากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

7.21 0.51 3.37 0.21 21.64 1.06 541.71 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 

18.15 1.28 19.95 1.27 20.33 0.99 1.86 

  หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 36.58 2.58 34.47 2.19 32.20 1.57 -6.58 

  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1.59 0.11 7.28 0.46 0.08 0.00 -98.84 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 106.83 7.52 158.95 10.10 224.77 10.99 41.41 

รวมหน้ีสิน 462.61 32.58 686.97 43.66 1,069.90 52.30 55.74 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
 
                     หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 2561 2562 2563 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ทุนจดทะเบยีน 325.95 22.96 325.95 20.71 325.95 15.93 0.00 

  ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 325.95 22.96 325.95 20.71 325.95 15.93 0.00 

  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 347.78 24.49 347.78 22.10 347.78 17.00 0.00 

 ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

0.00 0.00 5.60 0.36 5.60 0.27 0.00 

 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลง
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย  

0.00 0.00 3.73 0.24 -51.42 -2.51 -1,447.76 

  ก าไรสะสม - จดัสรรเพื่อทนุส ารองตามกฎหมาย 22.25 1.57 27.74 1.76 32.59 1.59 17.51 

  ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 126.44 8.91 108.18 6.87 238.84 11.68 138.31 

  องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.37 0.10 -16.02 -1.02 -22.30 -1.09 -28.20 

  ส่วนไดส้ว่นเสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทั
ย่อย 

133.41 9.40 92.98 5.91 98.56 4.82 6.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 957.20 67.42 886.60 56.34 975.60 47.70 10.24 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,419.80 100.00 1,573.57 100 2,045.50 100.00 29.99 
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13.4 งบกระแสเงินสด                                                                      
                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 139.96 64.72 323.66 

รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรบั(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน: 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31.72 42.13 61.33 

  โอนกลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู 0.07 -0.09 0.00 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (โอนกลบั)  0.00 0.00 5.90 

  (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -1.31 0.17 0.00 

  ก าไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว -2.57 -1.63 0.00 
 ขาดทุนจาดการขายตราสารหนี้  0.00 0.00 1.40 

  ก าไรจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้  0.00 0.00 -0.46 

 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสทิธขิอการซื้อหุน้เพิม่ 0.00 0.00 0.18 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  0.00 0.00 0.75 

  ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลบั) -2.96 4.57 1.15 

  (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ -0.09 0.32 -0.45 

 ขาดทุนจากการวดัมลูค่าตราสารอนุพนัธ ์ 0.00 0.00 0.06 

  รายไดท้างการเงนิ -1.83 -0.50 -0.39 

  ตน้ทุนทางการเงนิ 2.98 6.92 9.80 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 165.96 116.61 402.94 

สินทรพัยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  

  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ -57.90 -154.44 -351.64 

 สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น  0.00 0.00 -1.14 

  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ -20.55 1.93 -7.93 

  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 0.05 2.01 -1.06 

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 104.94 137.09 261.25 

  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น -1.64 5.05 2.49 

  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 0.30 5.69 -7.20 

เงินสดรบัจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 191.17 113.95 297.71 

  จ่ายภาษเีงนิได ้ -22.24 -20.26 -22.35 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -1.37 0.00 -0.74 

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 167.56 93.69 274.62 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
              หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 

  เงนิลงทุนชัว่คราว (เพิม่ขึน้) ลดลง 0.24 0.42 0.60 

  เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้  - -0.74 -0.14 

  เงนิใหกู้ย้มืแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (เพิม่ขึน้) ลดลง -9.39 6.42 0.77 

 ซื้ออุปกรณ์ -82.36 -38.11 -19.35 

  ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน -2.27 -26.94 -0.24 

  ซื้อสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0.00 0.00 -4.10 

  เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1.31 0.84 0.00 

  ลงทุนเพิม่ในบรษิทัยอ่ย 0.00 0.00 -122.83 

  ลงทุนเพิม่ในบรษิทัรว่ม 0.00 0.00 -0.87 

  เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ -431.38 -324.00 -567.14 

 เงนิสดรบัจากการขายตราสารหนี้  429.52 274.49 575.39 

  เงนิสดรบัจาดดอกเบีย้  1.81 1.23 0.39 

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน -92.53 -106.39 -137.52 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 0.00 8.49 0.00 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 0.00 6.59 5.08 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 0.25 59.24 90.00 

 ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 0.00 0.00 -17.30 

  ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  0.00 0.00 -4.62 

  ช าระคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า -6.79 -4.04 -19.68 

  เงนิสดรบัค่าหุน้จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.00 0.00 18.00 

  จ่ายดอกเบีย้ -0.39 -4.24 -6.97 

 เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 42.00 0.00 0.00 

 ซื้อสว่นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -1.94 0.00 0.00 

 เงนิปันผลจ่าย  -97.89 -99.21 -77.45 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ -64.77 -33.18 -12.93 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)  -2.44 -13.01 -10.17 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธ ิ 7.83 -58.90 114.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 203.67 208.23 149.33 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี  211.50 149.33 263.33 



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

109 
 

13.5 อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

  อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 1.77 1.66 

  อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 2.11 1.70 1.61 
  อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.59 0.18 0.32 

  อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (เท่า) 4.94 4.59 5.50 

  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 68 80 67 

  อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 6.38 4.73 5.67 

  ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 57 77 65 

  วงจรเงนิสด (วนั) 11 3 2 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 

  อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.60% 15.86% 15.45% 

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 7.83% 3.22% 8.36% 

  อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร (%) 147.34% 151.19% 136.57% 

  อตัราสว่นก าไรสุทธ ิ (%) 6.15% 2.78% 5.02% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.36% 6.72% 21.60% 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 7.62% 4.14% 11.11% 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 52.58% 27.35% 91.96% 

  อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 1.47 1.49 2.21 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน 

  อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.48 0.77 1.10 

  อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 77.22% 70.57% 94.36% 

  อตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ (Fully Dilute)  (บาท) 0.15 0.10 0.31 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร  
 
14.1 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปี  
 
กำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมญัของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ านวน 210,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 30 
ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในราคา 5.4 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์ หรอื 123 ลา้นบาท การซื้อหุน้นี้ท าให้
บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยทัง้จ านวน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
          งบการเงนิรวม (หน่วย: พนับาท) 
ราคาซื้อเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย        122,827 
หกั: ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย      (67,678) 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย    55,.149 
 
กำรเพ่ิมทุนหุ้นสำมญัในบริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ำกดั 
เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2563 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจ านวน 30 ลา้น
บาท (หุน้สามญัจ านวน 3 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) หลงัการเพิม่ทุนทุนจดทะเบยีนใหม่คดิเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั
จ านวน 10 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) บรษิทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 12 ลา้นบาท และผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ านาจคุวบคุมของบรษิทัย่อยไดล้งทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 18 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถอืหุน้ บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท ี29 มถิุนายน 2563 
 
กำรลงทุนใน Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited เพ่ือปรบัโครงสร้ำงในกำรถือหุ้นของบริษทั ยูโรเอเชีย โท
เทิล โลจิสติกส ์จ ำกดั 
เมื่อวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ากดั มมีตอินุมตัลิงทุนในบรษิทัแห่งใหม ่
“Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited” เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศจนี โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 5 ลา้นหยวนจนี 
(23 ลา้นบาท) ทัง้นี้ บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ากดั ด าเนินการโอนหุน้ของ Euroasia Total Logistics (China) Co.,Ltd. ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในประเทศจนี ไดแ้ก่ Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited จ านวน 5 ลา้นหยวนจนี เพิอ่ช าระค่าซื้อ
เงนิลงทุนดงักล่าวในวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 
 
กำรจดัตัง้บริษทัย่อยของบริษทัยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส ์จ ำกดั 
เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั มมีตอินุมตัลิงทุนในบรษิทัแห่งใหม่ “บรษิทั 
ยโูรเอเชยี ทรานสปอรต์ จ ากดั” เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พิอ่ใหบ้รกิาร บรหิารจดัการโลจสิตสิใ์นการ
เคลื่อนยา้ย จดัเกบ็ รวบรวมและกระจายสนิคา้ วตัถุดบิ  และชิ้นส่วนประกอบใหแ้ก่ผูน้ าเขา้และผูส้่งออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 5 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) ทัง้นี้ บรษิทัดงักล่าวไดเ้รยีกช าระค่าหุน้ใน
อตัรารอ้ยละ 25 ของทุนทีเ่พิม่ ซึง่บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั อยู่ในระหว่างการด าเนินการจ่ายช าระค่าหุน้ 
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บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทัในกลุ่ม ลกัษณะธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ 
สดัส่วนกำรถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

บรษิทัไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จ ากดั 
(เดมิชื่อ “บรษิทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั”) 

รบัจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่งทุก
ชนิดทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ไทย 99.99 

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์นส่งขา้มพรมแดน 
(Cross- Border Transport Services) 

ไทย 40 

WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd รบัจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่งทุก
ชนิดทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

สงิคโปร์ 70 

WICE Logistics (Hong Kong) Limited 
รบัจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่งทุก
ชนิดทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เขตบรหิารพเิศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 

80 

บริษทัย่อยฯ ของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited 

- Guangzhou WICE Logistics Limited  
 

รบัจดัการขนส่งและจดัหาระวางการขนส่งทุก
ชนิดทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

สาธารณรฐัประชาชน
จนี 

100 

- WICE Logistics (Shenzhen) Limited 70 
บริษทัย่อยฯ ของ บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ำกดั 

- Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์นส่งขา้มพรมแดน 
(Cross- Border Transport Services) 

มาเลเซยี 40 

- Guangxi Euroasia Total Logistics สาธารณรฐัประชาชน
จนี 

100 
- Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. 100 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปี 2563 
สำมำรถสรปุได้ดงัน้ี 

จากสรุปผลประกอบการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯส าหรบั ปี 2563 มรีายได้เท่ากบั 3,995.53 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิม่ขึ้นเป็นจ านวน 
1,774.65 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นอตัราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถงึ 79.91%  เมื่อเปรยีบเทยีบจากรายได้ในปีก่อน จากรายได้ที่
เพิม่ขึ้นมผีลท าใหม้กี าไรสุทธปีิ 2563 เท่ากบั 201.08 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิม่ขึน้ 139.11 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 224.48% ของก าไรสุทธิ
ในปีก่อน ทัง้นี้วเิคราะห์สาเหตุการเตบิโตดงักล่าว ไดจ้ากปัจจยัหลกัคอืผลส าเรจ็ตามเป้าหมายและกลยุทธ์เชงินโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวโ้ดย
ทมีผู้บรหิารเป็นส าคญัและจากปัจจยัสนับสนุนจากผลประกอบการของบรษิทัย่อยในเครอืธุรกจิที่มแีนวโน้มดีขึน้และมปีระสทิธผิลในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง 

โดยรายได้ที่เพิม่ขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากบรษิัทย่อย ได้แก่ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. WICE Logistics (Hong 
Kong) Limited และ Euroasia Total Logistics(M) Sdn Bhd ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปรมิาณการขนส่งที่
เพิม่ขึน้ประกอบกบัการปรบัตวัของราคาค่าระวางทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 
จำกงบกำรเงินรวม กำรด ำเนินธรุกิจสำมำรถแบ่งประเภทกำรบริกำร ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650.34
813.05

353.77 478.74
655.62

2,130.12

339.74

979.49

Sea Freight Air Freight Logistics Cross Border Services

                   
2562 2563
หน่วย : ล้านบาท  

513.11
659.16

301.19
470.17521.2

1,848.48

275.41

842.38

Sea Freight Air Freight Logistics Cross Border
Services

                  2562 2563
หน่วย : ล้านบาท  
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               หน่วย : ลา้นบาท  

รำยกำร  2562 2563 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 650.34 655.62 5.28 0.81 
2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 813.05 2,130.12 1,317.07 161.99 
3. บรกิารโลจสิตกิส ์(Logistics) 353.77 339.74 (14.03) (-3.97) 
4. บรกิารขนส่งทางบกขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 487.74 979.49 500.75 104.60 
ตดั รายการระหว่างกนั  (75.02) (109.44) (34.42) 45.88 
รวม  2,220.88 3,995.53 1,774.65 79.91 
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร  
1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 513.11 521.20 8.09 1.58 
2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 659.16 1,848.48 1,189.32 180.43 
3. บรกิารโลจสิตกิส ์(Logistics) 301.19 275.41 (25.78) -8.56 
4. บรกิารขนส่งทางบกขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 470.17 842.38 372.21 79.16 
ตดั รายการระหว่างกนั  (75.02) (109.44) (34.42) 45.88 
รวม  1,868.61 3,378.03 1,509.42 80.78 
ก ำไรขัน้ต้น  
1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 137.23 134.42 (2.81) (2.05) 
2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 153.89 281.64 127.75 83.01 
3. บรกิารโลจสิตกิส ์(Logistics) 52.58 64.33 11.75 22.35 
4. บรกิารขนส่งทางบกขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 8.57 137.11 128.54 1,499.88 
รวม  352.27 617.50 265.23 75.29 
อตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้น  
1. การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 21.10% 20.50% (0.60%) 
2. การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 18.93% 13.22% (5.71%) 
3. บรกิารโลจสิตกิส ์(Logistics) 14.86% 18.94% 4.07% 
4. บรกิารขนส่งทางบกขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 1.79% 14.00% 12.21% 
รวม 15.86% 15.45% (0.41%) 

137.23 153.89

52.58
8.57

352.27

134.42

281.64

64.33
137.11

617.5

Sea Freight Air Freight Logistics Cross Border
Services

Total

            
2562 2563

หน่วย : ล้านบาท  
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
• รำยได้จำกกำรขนส่งทำงทะเล (Sea Freight) 
ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 655.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท คดิเป็น 0.85%  ของ รายได้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้

เท่ากบั 219.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.79% ของรายได้ส าหรบังวดเดียวกนัในปีก่อน สาเหตุที่รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลทัง้ปี 
เตบิโตเพยีง 0.85% เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มลูกค้า Solar Panel มปีรมิาณการขนส่งทีล่ดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่
ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลูกค้าเริม่กลบัมาใช้บรกิาร จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มยีอดโตขึ้นถึง 
48.79% ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสนิค้าทางทะเล ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 134.42 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 5.09 ล้านบาท คดิเป็น 3.94%  ของ
ก าไรขัน้ต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 มีก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางทะเลเท่ากับ 34.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.93% ของก าไร
ขัน้ต้นส าหรบังวดเดยีวกนัในปีก่อน เกดิจาก ภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท าให้ การปรบัตวัของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิม่ขึ้น
ตามอุปสงคท์ีส่งูขึน้ท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารใหเ้กดิรายไดแ้ละก าไรทีเ่พิม่ขึน้ตามกลไกของตลาด 
 

• รำยได้จำกกำรขนส่งทำงอำกำศ (Air Freight) 
ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 2,127.33 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 1,314.12 ลา้นบาท คดิเป็น 161.60%  ของรายไดส้ าหรบัปีก่อน และใน Q4/2563 

มีรายได้เท่ากับ 766.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.27% ของรายได้ส าหรับงวดเดียวกันในปีก่อน เนื่ องจากการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ลูกค้าของบรษิัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มปีรมิาณการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทาง
อากาศเพิม่ขึน้ ประกอบกบัการปรบัตวัของราคาค่าระวาง Air Freight เพิม่ขึน้ตามอุปสงคท์ีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง ถงึแมใ้นช่วงไตรมาส 3 ค่า
ระวางจะเริม่ปรบัตวัลดลงแต่ก็ยงัไม่กลบัสู่สภาพปกต ิท าใหร้ายไดจ้ากการขนส่งสนิค้าทางอากาศของบรษิัทเพิม่ขึ้น ก าไรขัน้ต้นจากการ
ขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 281.64 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 118.04 ลา้นบาท คดิเป็น 72.15%  ของก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปีก่อน 
และใน Q4/2563 มกี าไรขัน้ต้นจากการขนส่งสินค้าทางอากาศเท่ากบั 90.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.26% โดยก าไรขัน้ที่เพิม่ขึ้นเกิดจาก
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 
• รำยได้จำกกำรบริกำรขนส่งทำงบกข้ำมพรมแดน (Cross Border Services) 
ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 979.49 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 500.38 ล้านบาท คดิเป็น 104.44%  ของรายไดใ้นปีก่อน และใน Q4/2563 มรีายได้

เท่ากบั 372.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 124.37% ของรายไดส้ าหรบังวดเดยีวกนัในปีก่อน เกดิจากรายไดภ้ายใต้การบรหิารงานของ บรษิทั ยโูร
เอเชยี โทเทลิโลจสิติกส์ จ ากดั โดยฐานลูกคา้ทีม่อียู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้อเิลก็ทรอนิกส์ ในปี 2563 ลูกคา้ม ีDemand ในการขนส่ง
เพิม่ขึน้ ท าใหย้อดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้จนท าให้ การจดัการบรกิารเตม็ Capacity ท าใหบ้รษิทัต้องพจิารณาเพิม่ Capacity เพื่อตอบสนอง 
Demand ของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัการขนส่งทางเรอื มปัีญหาตู้คอนเทนเนอรข์าดแคลน เช่นเดยีวกนัการขนส่งทางอากาศค่าระวาง
กป็รบัตวัสงูขึน้ ท าใหลู้กคา้หลายรายเลอืกทีจ่ะเปลีย่นมาใชบ้รกิาร ขนส่งทางบกขา้มแดน (CBS) จงึมผีลท าใหร้ายไดจ้ากการขนส่งทางบก
ขา้มแดน เติบโตถึง 104.44% ก าไรขัน้ต้นจากการขนส่งทางบกข้ามแดน ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 137.11 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 130.34 ล้าน
บาท คดิเป็น 1,925.26% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มกี าไรขัน้ต้นจากการขนส่งทางบกขา้มแดน เท่ากับ 41.98 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 439.59% โดยก าไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงเกิดจากการบรหิารต้นทุนเทีย่วขากลบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหบ้รษิทัมกี าไร
โดยอตัราก าไรขัน้ในปี 2563 เท่ากบั 14% เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีก่อน  

 
• รำยได้จำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส ์(Logistics) 
ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 341.62 ล้านบาทลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็น 3.42% ของรายได้ในปีก่อน และใน Q4/2563 มีรายได้

เท่ากบั 88.32 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10.45% ของรายไดส้ าหรบังวดเดยีวกนัในปีก่อน เนื่องจากลูกคา้ในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนตล์ดก าลงัการผลติ
ลงท าให้งานลดลง ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายไดจ้ากการบรกิารโลจสิติกส์ ปรบัตวัสูงขึ้นเกิดจากลูกคา้ในกลุ่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์เริม่กลบัมามกีารขนส่ง  ก าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารโลจสิตกิส์ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 64.33 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 11.76 
ล้านบาท คดิเป็น 22.37%  ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน และใน Q4/2563 มกี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ เท่ากบั 17.23 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 91.83% เปรยีบเทยีบสดัส่วนรายได้จากการบรกิารในสถานการณ์การปรบัตวัของค่าระวางทางอากาศอย่างก้าวกระโดด ท าให้
สดัส่วนรายไดจ้ากการบรกิารทางอากาศมสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาอย่างมนีัยส าคญั  



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

115 
 

10 10.4

              

          

28%

36%

15%

21%

   2562

Sea Freight

Air Freight

Logistics

Cross Border
Services

สรปุกำรเปล่ียนแปลงเป็นสดัส่วนรำยได้จำกกำรบริกำรได้ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากบั 10.04 ล้านบาทเมื่อเปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปี
ก่อนเท่ากับ 10.00 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 
0.40 ในปีนี้ บรษิัทยงัคงมีนโยบายในการลงทุนในเงนิลงทุนที่มคีวาม
เสีย่งต ่าจงึมผีลท าใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท  

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบกำรเงินรวม ปี 2562 
งบกำรเงินรวม ปี 

2563 
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 34.14. 32.55 (1.59) (4.65) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 256.41 260.15 3.74 1.46 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์าง
การเงนิ 

0.00 0.06 0.06 100.00 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 6.73 9.80 3.07 45.68 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  20.77 48.42 27.65 133.15 

หน่วย : ล้านบาท  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษัท ส าหรบังวดปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 32.55 ล้าน
บาท และ 34.14 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลง 1.59 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.65 สาเหตุเนื่องมาจากปัจจยัดา้นสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 ตัง้แต่ต้นปี 2563 มีการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดระหว่างพื้นที่ควบคุมต่างๆ การเดินทางถูกจ ากัด จึงมีผลท าให้
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของบรษิทัลดลงจากปีก่อน  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัท ส าหรบังวดปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 260.15 
ลา้นบาท และ 256.41 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้ 3.74 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.46 เป็นผลมาจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายในการบรหิารงาน
ของบริษัท Guangxi Euroasia Total Logistics Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส ์
จ ากดั ทีม่กีจิกรรมการลงทุนเพิม่ในปี 2563 จงึส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารงานเพิม่ขึน้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในทำงกำรเงินของบริษทั ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 9.80 ล้านบาท 
และ 6.73 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.68 เป็นผลมาจากบรษิัทไวส์โลจิสติกส์ มีกิจกรรมการกู้เงิน
จ านวน 80 ล้านบาท เพื่อลงทุนในการซื้อหุ้นสามญัของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ านวนทัง้สิ้น 210,000 หุ้น หรอืรอ้ยละ 
30 ท าใหใ้นปีนี้มดีอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัท ส าหรบังวดปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 48.42 ล้าน
บาทและ 20.77 ล้านบาท ตามล าดบั เพิม่ขึ้น 27.65 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 133.15 ภาษีนิตบิุคคลที่เพิม่ขึน้จากผลก าไรที่เพิม่ขึน้จากปี
ก่อน 
       

   
ก ำไรสุทธิของบริษทั ส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 201.08 ล้านบาท และ 61.97 ล้านบาท ตามล าดับ 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เพิม่ขึน้ 139.11 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 224.47 เกดิ
จากการผลด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ก าหนดไว ้
ประกอบกบัผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง 
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 บรษิทัมผีลประกอบการในระดบัที่ดี
เยี่ยม โดยรายได้ปี 2563 เติบโตถึง 79.91% ประกอบกับก าไรสุทธิของบรษิัท
เตบิโตอย่างก้าวกระโดด เตบิโตขึน้จากปีก่อน 224.48% ซึ่งเป็น New High ของ
บรษิทัทัง้รายไดแ้ละก าไรสุทธ ิ
 

สนิทรพัย ์
 
บรษิทัมทีรพัย์สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 เท่ากับ 2,045.50 ล้านบาท และ 1,573.57 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 471.93 ล้านบาทหรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.99 ซึง่จ านวนเพิม่ขึน้มขีอ้สงัเกตุ ดงันี้  
 

1.  เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ  วันที่  31 
ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562เท่ากบั 
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263.33 ล้านบาท และ 149.33 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งปรบัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 114.00 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.34
เนื่องจากบรษิัทมีกระแสเงินสดด้านรบัที่เกิดจากการด าเนินงาน โดยได้จากการรบัช า ระหนี้จากลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่
จ านวนเงนิทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานในปี 2563 
 

2. เงนิลงทุนชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มียอดแสดง และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเท่ากับ 152.69 ล้าน
บาท เน่ืองจากในปีนี้มกีารจดัประเภทรายการใหม่ โดยไดน้ าไปบนัทกึอยู่ในประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีน โดยมยีอด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 144.71 โดยเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมานัน้ไดป้รบัลดลงเป็นจ านวน 7.98 ล้านบาท หรอืรอ้ย
ละ 5.23 เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารขายเงนิลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อน าไปลงทุนเพื่อซื้อหุน้สามญัในบรษิทัย่อย 

3. ลูกหนี้การค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากับ 953.06 ล้านบาท และ 596.09 ล้านบาท 
ตามล าดบั ปรบัเพิม่ขึน้ 356.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.89 สาเหตุเน่ืองมาจากรายไดจ้ากการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้เป็นผล
ใหม้ลีูกหนี้เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามลูกหนี้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวจดัเป็นลูกหนี้ทีม่คีวามสามารถในช าระหนี้ตามปกติ 

4. สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 39.53 ล้านบาท และ ไม่มยีอดเกดิขึน้ 
ตามล าดบั แสดงถงึการปรบัเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 39.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100.00 เป็นผลจากบรษิัทไดม้กีารบนัทกึ
การเช่าทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ว่า
ดว้ยเรื่องสญัญาเช่า 
 

 
บ ริษั ท มี ห น้ี สิ น รวม  ณ  วัน ที่  31 
ธัน ว าค ม   2563 แ ล ะ  ณ  วัน ที่  31 
ธันวาคม 2562 เท่ ากับ 1,069.90 ล้าน
บาท และ 686.97 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 382.92 ล้านบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 55.74 โดยมขีอ้สงัเกตุ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เงนิกู้ระยะสัน้จากธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 11.68 ล้านบาท และ 6.59 ล้าน

บาท ตามล าดบั ปรบัเพิม่ขึน้ 5.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.09 สบืเน่ืองมาจากบรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส์ จ ากดั 
ได้มกีิจกรรมการขยายงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้มปีรมิาณการใช้เงนิหมุนเวยีนในระบบเพิม่ขึ้น บรษิัทจงึต้องด าเนินการกู้เงนิ
ระยะสัน้จากธนาคารเพื่อชดเชยสมดุลเงนิหมุนเวยีนในระบบจากกจิกรรมดงักล่าว  

2. เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 726.99 ลา้นบาท และ 463.87 
ล้านบาท ตามล าดบั ปรบัเพิม่ขึน้ 263.12 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.72 เกดิจากรายได้จากการบรกิารทีเ่พิม่ขึ้น ส่งผลให้
ตน้ทุนจากการบรกิารเพิม่ขึน้ตามปัจจยัทีแ่ปรผนัตามกนั ท าใหเ้จา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 
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3. เงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากบั 32.25 ล้านบาท และ 14.35 ล้านบาท ตามล าดบั ปรบัเพิม่ขึ้น 17.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 124.81 และ เงนิกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 เท่ากบั 99.93 ล้านบาท และ 45.13 ล้านบาท ตามล าดบั ปรบัเพิ่มขึ้น 54.79 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 121.40 เกิด
จากกจิกรรมการกู้เงนิจากธนาคารเพื่อลงทุนซื้อหุน้สามญัของบรษิัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จ านวน 210,000 
หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30 ซึง่เกดิขึน้ในช่วงเดอืน พ.ค.ของปีนี้ 

4. หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากบั 7.79 ล้านบาท และ 4.09 ล้านบาท ตามล าดบั  ปรบัเพิม่ขึ้น 3.70 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 90.30 และ หนี้สนิตาม
สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากับ 21.64 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาท ตามล าดับ  ปรบัเพิ่มขึ้น 18.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 541.71 สาเหตุ
เนื่องมาจากการกู้เงนิจากธนาคารเพื่อลงทุนซื้อรถหวัลากตู้คอนเทนเนอร์ของบรษิัท Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd 
และของบรษิัท ไวส์โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั รวมทัง้สองส่วนเป็นผลให้หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิเพิ่ มขึ้นในงบ
การเงนิ 

5. ภาษีเงนิไดค้้างจ่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 47.39 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท 
ตามล าดบั  ปรบัเพิม่ขึ้น 28.40 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 149.56 เนื่องจากในปีนี้บรษิัทมีก าไรเพิ่มขึ้น ประกอบกบับรษิัท
ย่อยทัง้หมดมกี าไรเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั ส่งผลใหม้ภีาษนีิตบิุคคลที่ตอ้งจ่ายเพิม่ขึน้ในปีนี้ 

 

บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่
31ธนัวาคม 2563 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 975.60 ลา้น
บาท และ 886.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
89 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
10.04 สบืเนื่องมาจากก าไรจากการ
ด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าใหม้สี่วน
ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ในปีนี้ 
 
 
 
 

 
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.10 เท่า และ 0.77 เท่า หนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิม่ขึน้โดยหนี้สนิที่เพิม่ขึน้เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนซึ่ง
คอืเจ้าหนี้การค้าที่เพิม่ขึ้นในงบการเงนิ ซึ่งในปัจจุบนัอตัราส่วนหนี้สิน
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ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ยงัอยู่ในเกณฑ์ทีเ่หมาะสม ทัง้นี้เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายลงทุนและใชเ้งนิทุนการด าเนินธุรกจิส่วนใหญ่มาจากส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น ด้วยเหตุดงักล่าวจงึเป็นผลให้มคีวามเสี่ยงทางด้านการเงนิต ่า โดยวเิคราะห์ได้จากอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.66เท่า และ 1.77 เท่า แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัยงัคงมสีภาพคล่องทีอ่ยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสงู 
 
สภำพคล่อง  
สภำพคล่องกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 274.62 ล้านบาท ซึง่เป็นบวก จงึแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมกีระแส
เงนิสดจากการด าเนินงานที่ด ีและมจี านวนใกล้เคยีงกบัก าไรสุทธิตามเกณฑ์คงคา้งของงบการเงนิ ซึ่งแสดงให้เห็นถงึการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัทีม่กีระแสเงนิสดเขา้มาสงู 
 
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั -137.52  ล้านบาท โดยมสีาเหตุเน่ืองมาจาก บรษิทัมเีงนิสดจ่ายออกเพื่อ
ลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิัทย่อยจ านวน 122.83 ล้านบาท และเพื่อซื้อทรพัย์สนิถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่การซื้อยานพาหนะประเภทหวั
ลากตูค้อนเทนเนอรแ์ละหางพ่วง เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทั 
 
กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั -12.93 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจาก บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผล
จ านวน 77 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเพื่อช าระคนืเงนิกูเ้ป็นจ านวน 42 ลา้นบาท และมเีงนิสดรบัจากการกู้ยมื 90 ลา้นบาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิาร
ของบรษิทัหรอืผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานบญัช ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแล้ว 

(2) บรษิัทได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏิบตัติาม ระบบดงักล่าว และบรษิัทได้แจ้ง
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อ
การจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบัรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้

มอบหมายให ้ดร.อารยา คงสุนทร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อก ากบัไว ้บรษิทัจะ
ถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
   
 ชื่อ         ต าแหน่ง                        ลายมอืชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
 
2.  นายชเูดช  คงสุนทร  กรรมการบรหิาร    - นายชเูดช คงสนุทร -    
 
3.  นางสาวฐติมิา  ตนัตกุิลสุนทร กรรมการบรหิาร           - นางสาวฐติมิา ตนัตกุิลสุนทร - 
 
4.  นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  - นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม 
- 
 
ผู้รบัมอบอ านาจ 
 
 ชื่อ         ต าแหน่ง              ลายมอืชื่อ 
 
1.  ดร. อารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   - ดร.อารยา คงสุนทร - 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 1 

 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผูม้อี ำนำจควบคมุและเลขำนุกำรบริษทั  

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยเอกพล พงศส์ถำพร 
 

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

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเคมี
วศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการบรหิารความ
มัน่คงส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (สว
ปอ.มส. SML) รุ่นที ่1 - สมาคมวทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรสตูรวทิยาการการ
จดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) 
รุ่นที ่5 - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร National 
Director Conference (NDC) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่
1/2019 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Role of the 
Chairman Program (RCP) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่
40/2017 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Anti- Corruption 
for Executive Program (ACEP) จาก

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 – ปัจจุบนั 
 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2555 – 2563 
 

2555 – 2563 

2555 – 2563 

2555 – 2563 

 

 

 

ประธานกรรมการ 
 

 

ประธานกรรมการบรษิทั และ
กรรมการอสิระ 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

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

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์

 

บมจ. ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั 
 

บจก. ทปิโก ้ไบโอเทค็ 

บจก. ทปิโก ้รเีทค 

บจก. ทปิโก ้เอฟแอนดบ์ ี

 

 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ดา้น Air Freight 

 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 

ผูผ้ลติบรรจุกระป๋องน ้าสบัปะรดเขม้ขน้
และผลไมร้วม 

วจิยัและพฒันาขยายสายพนัธุพ์ชื 

คา้ปลกี เครื่องดื่มและอาหาร 

ผูผ้ลติและผูค้า้สง่น ้าผลไม ้น ้าแร่
ธรรมชาต ิ
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ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย รุ่นที ่12/2014 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่
141/2011 

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

ศำสตรำจำรย.์ดร. รธิุร ์พนมยงค์ 
 
 

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

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

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

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Ethical 
Leadership Program (ELP) จากสมาคม

ไม่ม ี ไม่ม ี 2557 – ปัจจุบนั 

 

2557 – 2561 

 

2544 – ปัจจุบนั 
 

 

 

2539 – ปัจจุบนั 

 

2538 – ปัจจุบนั 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 

บมจ.ซ.ีพ.ีแอล.กรุป๊ 

 
 

บมจ. ซอีอยล ์จ ากดั 
 

บจก. ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร์ 
 

บจก. โกลบอล อนิไซด ์ 

 

 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 

ผูผ้ลติหนังววัฟอกส าเรจ็รูปรายใหญ ่

 
 

ขายน ้ามนัและปิโตรเคม ี

 

รบัออกแบบ ตกแตง่ภายในและสิง่พมิพ ์
 

ขายปลกีเครื่องประดบั 
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ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่
18/2020 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย รุ่นที่ 442004 

- ผ่านการอบรม Audit Committee Program 
(ACP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย รุ่นที ่13/2006 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที่ 103/ 
2007 

 

2536 – ปัจจุบนั 

 

 

คณบด ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ โลจสิตกิส ์
และการขนสง่ 

สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

นำย เจริญเกียรติ หตุะนำนันทะ 
  
 

71 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ       
สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร การบรหิารความ
เสีย่งองคก์ร รุ่นที ่11 ของ
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย รุ่นที ่111/2014 

ไม่ม ี 0.0002% 2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 
 
2545 – 2555 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 

รองประธานฝ่ายโลจสิตกิส ์

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์

 

 

 

บจก. ยแูทคไทย 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 

 

 
บรกิารผลติชิน้ส่วน อุปกรณ์
อเิลค็ทรอนคิส ์
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 4 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขา
โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

นำยกมล รุ่งเรืองยศ  59 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)  

- ปรญิญาตร ีComputer Science and 
Economics Finance; Cornell College, 
Iowa 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที ่
171/2020 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2563 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2563 

 

 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 
 

Vice President 
 

 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 

 

APL Logistics South East 
Asia Region 

 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสโ์ซลูชนัซพัพลาย
เชนในตลาดยานยนต์ผูบ้รโิภค
อุตสาหกรรมและการคา้ปลกี 

 

 

ดร. อำรยำ คงสุนทร 56 - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและ
ทรพัยากรมนุษย ์

- ปรญิญาโท การจดัการมหาบณัฑติ  สาขา
การจดัการทัว่ไป  วทิยาลยัการจดัการ  
มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาตร:ี  บญัชบีณัฑติ  สาขาการเงนิ  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ผ่านหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนั

ภรรยา 
นายชูเดช คงสุนทร 

 

22.55% 2563 – ปัจจุบนั 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั 

 

2559 – ปัจจุบนั  

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ  

 

บจก.ยโูรเอเชยี ทรานสปอรต์ 
 

บจก. ยโูรเอเชยี โทเทลิ            
โลจสิตกิส ์ 
 

WICE Logistics (Hong 
Kong) Ltd. 
 

WICE Logistics 
(Singapore) Pte Ltd. 
 

ใหบ้รกิารขนส่งระหวา่งประเทศแบบ
รถบรรทุก (CBS)  

ใหบ้รกิารขนส่งระหวา่งประเทศแบบ
รถบรรทุก (CBS)  
 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ดา้น Air Freight 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 5 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

วทิยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30 - 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร CFO’s Orientation 
Course for New IPOs จากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 

- ผ่านการสมันา TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD) 
2019 ครัง้ที่ 2/2019 จากสมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Research Alliance 
2018 (R-RA 1/2018) จากสมาคมส่งเสรมิ
กรรมการบรษิทัไทย  

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

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรDirector 
Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยรุ่นที่ 
181/2013 

 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2549 – ปัจจุบนั 

 

 

2536 - 2557 

 

 

2549 – 2556 

 

 

2551 – 2556 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์

 

 
 

บจก. ไวส ์ซพัพลายเชน 
โซลูชัน่ส ์ 

 

บจก. ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

 

บจก. พรอ็มทเฟรท แอนด ์   
โลจสิตคิส ์ 

 

บจก. ไวส ์โลจสิตกิส ์

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 

 
 

ใหบ้รกิารรบัจดัการคลงัสนิคา้และ
บรกิารจดัการซพัพลายเชน 

 

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางเรอื 
 

นายหน้าตวัแทนรบัจดัการขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ 

 

นายหน้าตวัแทนรบัจดัการขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 6 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยชูเดช คงสุนทร 
 

57 - ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ  
สาขาพาณิชนาว ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่
24/2017 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรDirector 
Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รุ่นที่ 
SEC/2014 

สาม ี
ดร. อารยา คง

สุนทร 

 

15.51 % 
  

2563 - ปัจจุบนั 

2561 – 
ปัจจุบนั 

 

2561 – 
ปัจจุบนั 

 

2559 – 
ปัจจุบนั  

 

2557 – 
ปัจจุบนั 

 

2549 – 
ปัจจุบนั 

 

2549 - 2557 
 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย
พฒันาธุรกจิ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

บจก.ยโูรเอเชยี ทรานสปอรต์ 

บจก. ยโูรเอเชยี โทเทลิ          
โลจสิตกิส ์ 

WICE Logistics (Hong 
Kong) Ltd. 
 

WICE Logistics 
(Singapore) Pte Ltd. 
 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 

บจก. ไวส ์ซพัพลายเชน 
โซลูชัน่ส ์

บจก. ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้รกิารขนส่งระหวา่งประเทศแบบ
รถบรรทุก (CBS) 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ดา้น Air Freight 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 

ใหบ้รกิารรบัจดัการคลงัสนิคา้และ
บรกิารจดัการซพัพลายเชน 

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางเรอื 



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  
เอกสารแนบ 1 - หน้า 7 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวฐิติมำ ตนัติกลุสุนทร 
 
 

55 - ปรญิญาโท คณะวารสารศาสตร ์สาขา
ประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรวทิยาการการ
จดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) 
รุ่นที ่6 - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Ethical 
Leadership Program (ELP) รุ่นที ่
10/2017 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรDirector 
Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยรุ่นที่ 
SEC/2014 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรSME ADVANCED 
รุ่นที ่1 

 
 

น้องสาว 
ดร. อารยา คง

สุนทร 

10.25 % 2559 – 
ปัจจุบนั  

 
 
2557 – 

ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2537 - 2557 
 
 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งองคก์ร 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย
สนับสนุนองคก์ร 

กรรมการ 

บจก. ไวส ์ซพัพลายเชน 
โซลูชัน่ส ์
 
บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์ 
 
 
 
 
 

บจก. ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้รกิารรบัจดัการคลงัสนิคา้และ
บรกิารจดัการซพัพลายเชน 
 
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 
 
 
 
 

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางเรอื 

นำงสำวบุศรินทร ์ต่วนชะเอม 

 

46 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ 
(MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

ไม่ม ี 0.03 % 2561 – 
ปัจจุบนั 

 
 
 
 

กรรมการ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร 

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ  
 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 
 
 
 

 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 8 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

-  สาขาเศรษฐศาสตรธุ์รกจิ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรวเิคราหปั์จจุบนั 
รูท้นัอนาคต ผ่านงบการเงนิ ปี 2562 
สภาวชิาชพีบญัชฯี 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะหง์บ
กระแสเงนิสดและการบรหิารกระแสเงนิ
สด ปี 2562 สภาวชิาชพีบญัชฯี 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่
148/2018 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรStrategic CFO in 
Capital Markets Program รุ่นที ่5/2017 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company 
Secretary Program รุ่นที่ 65/2015 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 
 
2558 - 2560 
 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์ 

 

 

นำงสำวสำวดี อศัวะมำนะ  50 - ปรญิญาโท คณะการจดัการภาครฐัและ
เอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์

ไม่ม ี 0.03% 2561 - ปัจจุบนั  

 

2558 – 2560 

ทีป่รกึษาการตลาด 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์

 

บจก. ซนัเอก็ซ์เพรส 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 

ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 9 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการบรหิารความ
เสีย่ง COSO ERM 2017 สภาวชิาชพี
บญัช ีในพระบรมราชปูถมัถ์  

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการบรหิารความ
เสีย่ง (ขึน้ Advance) สภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชูปถมัถ ์

 
 

2553 – 2556 

2547 – 2552 

 

 
 

ผูอ้ านวยการบรหิาร  

ผูจ้ดัการทัว่ไป  

(ประเทศไทย) 
 

 

บจก. มารนีไทม ์อะไลแอนซ์  

บจก. มารนีไทม ์อะไลแอนซ ์

ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางอากาศ 
 

ใหบ้รกิารการขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ 

นำงสำวสมใจ ปุรำชะโก 46 - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ         
สาขาโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ             
สาขาการตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรผูช้ านาญการ
ศุลกากร รุน่ที ่12/2557 

- -ผ่านการอบรมหลกัสตูรการบรหิารความ
เสีย่ง (ขัน้ตน้) สภาวชิาชพีบญัช ีในพระ
บรมราชูปถมัถ ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรการบรหิารความ
เสีย่ง (ขัน้ Advance) สภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชูปถมัถ ์

ไม่ม ี 0.00004% 2563- ปัจจุบนั 

 

2558 – 2562 

 

2540 – 2557 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันา
ลูกคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 
 

รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์

 

 

 

 

บจก. ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 
 
 
ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางเรอื 

นำงสำวสุนทรี พลูสมบติั 46 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรผูช้ านาญการ

ไม่ม ี 0.02% 2558 -ปัจจุบนั 
 
 
2547 – 2557   

ผูช้ว่ย ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 
 
ผูจ้ดัการ  

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 
 
บจก. ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
 
ใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  
เอกสารแนบ 1 - หน้า 10 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ศุลกากร รุน่ที ่13/2558 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูรบรหิารความเสีย่ง 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัถ์ 

(ประเทศไทย) ประเทศ โดยเน้นใหบ้รกิารรบัจดัการ
ขนส่งทางเรอื 

นำงสำวปรมำภรณ์ จ ำนงสุข 31 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยา
รตันบณัฑติ 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Anti Corruption : 
The practical Guide (ACPG) รุ่นที ่
52/2020 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company 
Secretary Forum (R-CSF 1/2019) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Corruption Risk 
& Control: Technical Update (CRC 
3/2019) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย  

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Effective 
Minutes Taking (EMT) รุ่นที ่42/2018 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Board 
Reporting Program (BRP) รุ่นที ่
26/2018 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – 
ปัจจุบนั 

 
 
 

เลขานุการบรษิทั 
 
 
 

บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์
 
  

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ
แบบครบวงจร 
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 11 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/อบรม 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

กรรมการบรษิทัไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) รุ่นที ่
84/2017 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company 
Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 
19/2017 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Thai Intelligent 
Investors Program (TIIP-17) จาก
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนไทย 

- ผ่านการอบรม หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน
เลขานุการบรษิทั Advances for 
Corporate Secretaries (หลกัสตูร 4 วนั) 
รุ่นที ่1/2016จากสมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย  

- ผ่านการอบรม หลกัสตูรพืน้ฐาน
เลขานุการบรษิทั (Fundamentals for 
Corporate Secretaries (หลกัสตูร 3 วนั) 
รุน่ที ่1/2016 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 

เลขำนุกำรของบรษิทัจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สงิหำคม 2551 ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และ
ควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ ทัง้นี้ หน้ำทีต่ำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบรษิทัมดีงันี้ 
1. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี้ 

ก. ทะเบยีนกรรมกำร 
ข. หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
ค. หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร  และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม
มำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บั
รำยงำนนัน้ 

3. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดนอกจำกนี้  เลขำนุกำรบรษิัทยงัมหีน้ำที่อื่นตำมที่
บรษิทั (หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั) มอบหมำยดงันี้ 
− ให้ค ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏิบตัดิ้ำนกำรก ำกบัดูแลในกำรด ำเนินกจิกรรม
ของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

− ท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
−  ตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบรษิทัใหฏ้บิตัติำมมติคณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
− ตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแล เช่น ส ำนักงำน ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำน
สำรสนเทศต่อหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลและสำธำรณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย 

− จดัใหม้กีำรปฐมนิเทศ ใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ 
− หน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ 
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บมจ. ไวส ์โลจสิตกิส ์ 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. ไวส ์ซนัพลำยเซน โซลูชัน่ส ์     B B, D B     

บจก.ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์     B A,B      

WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.     B B      

บจก. ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์     B,C B,C      

บมจ. ซอีอยล ์  X, Z          

บจก. ลฟิวิง่ เฮดควอเตอร์  B          

บจก. โกลบอล อนิไซท ์  B          

หมายเหตุ : A = ประธำนกรรมกำรบรษิทั,   B = กรรมกำรบรษิทั,  C = กรรมกำรบรหิำร,  D = ผูบ้รหิำร,   E = ทีป่รกึษำ 

                   X = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,   Y = กรรมกำรตรวจสอบ,   Z = กรรมกำรอสิระ 
 
 

บริษัท บริษัทย่อย  
และบริษัทอื่นๆ 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

ช่ือ-สกุล 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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บจก. ไวส ์ซพัพลำยเชน โซลชูัน่ส ์ - - - - B, C B, C, D B  - - - -  

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

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

บจก.ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์ - - - - B A, B - - - - - 

บจก.ยโูรเอเชยี ทรำนสปอรต์     B,C B,C      

หมายเหตุ : A = ประธำนกรรมกำรบรษิทั  B = กรรมกำรบรษิทั,  C = กรรมกำรบรหิำร,  D = ผูบ้รหิำร   E = ทีป่รกึษำ 

                  X = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Y = กรรมกำรตรวจสอบ Z = กรรมกำรอสิระ 
 

ชื่อ-สกลุ 

บริษัทย่อย 



 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 



  
 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมั 
พนัธ์ทาง
ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย ์

( 2561)  

34 - ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 
คณะบญัชแีละการจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะ
บญัชแีละการจดัการ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 

 
หลกัสตูรอบรม 

- IA S New Value Preposal 
During and after the Crisis 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย. 

- Analytical Thinking in the 
Internal Audit Process สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 

- สมัมนาเชงิปฏบิตักิารดา้นการ
เรยีนการสอนวชิาสาขาบญัช ี 

- อบรมโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารการคลงั  
 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2561 – ปัจจุบนั 
2559 – 2561  
2558 – 2559  

ผูต้รวจสอบภายใน 
เจา้หน้าทีอ่าวุโส 
อาจารย ์สาขาบญัช ี 

บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  
บรษิทั ซพีอีอลล ์จ ากดั (มหาชน)  
วทิยาลยันครราชสมีา  

 



 
 บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                   แบบ 56-1 

 

                                                                                                                                                  

เอกสำรแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
  

ประเภททรพัยสิ์น  อำคำรส ำนักงำน 5 ชัน้ ชื่อ “ไวส ์เพลส” พรอ้มทีด่นิเนื้อที ่170.2 ตำรำงวำ  

ท่ีตัง้ เลขที ่88/8 ถนนนนทร ีแขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร  
ลกัษณะทรพัยสิ์น  อำคำรส ำนกังำน 5 ชัน้ จ ำนวน 1 อำคำร มพีืน้ทีจ่ ำนวนทัง้สิน้ 1,881.80 ตำรำงเมตร  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  9,736,619.76 บำท  
ราคาประเมิน 70,140,000 บำท  
วนัท่ีประเมิน 23 เมษำยน 2561  
บริษทัผู้ประเมิน  บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั  
สิทธิ/การครอบครอง  กรรมสทิธิ ์ 
ภาระผกูพนั  ภำระผกูพนัทีม่จีดทะเบยีนไวท้ีส่ ำนักงำนทีด่นิ คอื เช่ำมกี ำหนด 20 ปี 

 
 
 

ประเภททรพัยสิ์น  อำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ จ ำนวน 2 คหูำ เน้ือทีด่นิรวม 42 ตำรำงวำ 

ท่ีตัง้ อำคำรเลขที ่999/30-31 ตดิถนนทำงหลวงพเิศษ สำยกรุงเทพฯ – เมอืงพทัยำ (ทล.7) 
ต ำบลสุรศกัดิ ์อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี 

ลกัษณะทรพัยสิ์น  อำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ จ ำนวน 2 คหูำ มพีืน้ทีจ่ ำนวนทัง้สิน้ 428 ตำรำงเมตร  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  6,621,836.78 บำท  
ราคาประเมิน 8,050,000 บำท  
วนัท่ีประเมิน 25 เมษำยน 2561  
บริษทัผู้ประเมิน  บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ำกดั  
สิทธิ/การครอบครอง  กรรมสทิธิ ์ 
ภาระผกูพนั  ไม่ม ี

 



 
 บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                 แบบ 56-1 

                                                                                                                                                 . 

รำยละเอียดอ่ืนๆ 
 

- ไม่ม ี- 
  
 


