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       บริษัท ไวส โลจิสติกส จาํกัด (มหาชน) 
WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชน และกลุมพนักงานของบริษัท 
จํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

แบงเปน 

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 142,500,000 หุน เสนอขายตอประชาชน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.10 บาท 
การจัดสรรหุนใหแกประชาชนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลกัทรัพย 

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 7,500,000 หุน เสนอขายตอกลุมพนักงานของบริษัทในราคาเสนอขายหุนละ 2.10 บาท 
การจัดสรรหุนใหแกกลุมพนักงานขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี หุนในสวนท่ีเหลือจากการขายใหกลุมพนักงาน ใหสวนท่ีเหลอืท้ังหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชน 
โดยบริษัทฯ จะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ระยะเวลาเสนอขายหุน: วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือช้ีชวน 
วันที่ 9 เมษายน 2558 

วันที่แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายหลักทรัพยและแบบแสดงรายการขอมูลมีผลบังคับใช 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  

คําเตือนผูลงทุน: 

“กอนการตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกหลักทรัพย และเง่ือนไขของหลักทรัพย รวมท้ังความ

เหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยน้ี มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

แนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูล

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยน้ีแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยน้ี เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยท่ีไดซื้อ

หลักทรัพยไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแต

วันท่ีไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจาก

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับ” 

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวาง

เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
 

 คําเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
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สวนที ่1 
ขอมูลสรุปสําคญั (Executive Summary) 

ขอมูลสรุปสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปน

เพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย(“บริษัท”) 

ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนาย

หลักทรัพยและสํานักงานใหญของบริษัทหรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนที่

บริษัทย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ขอมูลสรุปสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
เพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“IPO”) 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
 (ระยะเวลาการเสนอขาย:  20 – 22 กรกฎาคม 2558) 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย  
ผูเสนอขาย : บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) 
เลขทะเบียนธุรกิจ : 0107558000156 
ประเภทธุรกิจ : ผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร (International Logistics 

Service and Solution Provider)  
จํานวนหุนที่เสนอขาย : จํานวน 150,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก

ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้โดย

แบงเปน 

(1) 142,500,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ 23.75 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี้ 

(2) 7,500,000 หุน เสนอขายตอพนักงานและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ) ของบริษัท 

คิดเปนรอยละ 1.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดภายหลังการ

เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายตอพนักงานและ

ผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ) ของบริษัท ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอ

ประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเปนราคาเดียวกันกับเสนอขายตอประชาชน) 

เงื่อนไขในการจําหนาย  รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) 
 ไมรับประกันการจําหนาย (Best effort) 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดสรร
หุนในคร้ังนี้ เม่ือเกิดเหตุการณตางๆ อาทิ เชน (1) บริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขใดๆ ในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (2) เม่ือเกิด
เหตุสุดวิสัยหรือการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจและการเมือง 
(3) เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย       
(4) เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานราชการ ส่ังระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย (5) กรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันส้ินสุดการ
เสนอขายหุนสามัญ ลดลงตํ่ากวา 1,400 จุด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย”) 
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ราคาเสนอขายตอประชาชน 2.10 บาทตอหุน           
มูลคาการเสนอขาย 315,000,000 บาท 
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพย แปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา         
        ไมมี 
          มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย ...... หุน ราคาเสนอขาย ..... บาท/หนวย 
มูลคาที่ตราไว(Par) : : 0.50 บาทตอหุน           
มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) : 0.63 บาทตอหุน (ณ 31 มีนาคม 2558)    
อัตราสวนราคาตอกําไร(P/E Ratio)     : 21 เทา 

ที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย 
การกําหนดราคาของหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในคร้ังนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price 

to Earnings Ratio : P/E)ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย 2.10 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E Ratio)

เทากับ 21เทา โดยคํานวณจากผลกระกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผานมาต้ังแต 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 

2558 ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 59.98 ลานบาท เม่ือหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอ

ประชาชนในคร้ังนี้ (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.10 บาท โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่

เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ 43.90 จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพยที่อยูในกลุม

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสเฉล่ียในชวงระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 

2558 ซึ่งมีคาเทากับ 37.43 เทา โดยไมรวม P/E ที่หาคาไมได 

นอกจากน้ีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ 78.98 จาก

อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท คือ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเนช่ันแนล โลจิสติกส (NCL) ในชวงระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2557 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ) จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีคาเทากับ 

99.94 เทา 

ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยท่ียังมิไดพิจารณาถึงผลการ

ดําเนินงานและโครงการในอนาคต 

ตลาดรอง:                                      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)      ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
(SET) 
เกณฑเขาจดทะเบียน:   เกณฑกําไรสุทธิ (Profit test)                        Market capitalization test 
วัตถุประสงคการใชเงิน: 
 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงินประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 

1. เพื่อใชเปนเงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง 80 ภายในไตรมาส 2 ป 2559 
2. เพื่อขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก 10 ภายในป 2559 
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 10 ภายในไตรมาส 1 ป 2559 
4. เพื่อใชเปนเงินลงทุนในคลังสินคา 150 หลังระดมทุนและจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม

ไดแลวคาดวาจะใชระยะเวลาจนเสร็จ
พรอมดําเนินการประมาณ 24 เดือน 

5. เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สวนท่ีเหลือจาก 1 - 4  
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นโยบายการจายเงินปนผล  
 บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ

คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปน

ผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย  
 บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE” ยอมาจาก Worldwide Industrial Commercial 

Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด) เร่ิมดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคา

ระหวางประเทศในป 2536 ซึ่งเนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล โดยมีเสนทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา 

ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท โดยเปนการรวมทุนระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุมบริษัท Wice 

Group ซึ่งเปนกลุมบริษัทตางชาติที่มีชื่อเสียงดานธุรกิจเฟรท (Freight) ต้ังอยูในประเทศสิงคโปรและประเทศฮองกงรวม 

30% ตอมาบริษัทไดขยายการใหบริการครอบคลุมการใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร  

โดยในป 2545 และ ป 2547 กลุมคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทไดมีการซื้อหุนของบริษัท

จากกลุมหุนสวนชาวฮองกงและชาวสิงคโปร ตามลําดับ สงผลใหบริษัทถือหุนโดยคนไทย 100% และเพื่อเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหม ในเดือนพฤศจิกายน ป 2556 โดยวิธีการ

ควบบริษัท (Amalgamation) ระหวาง บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิ

สติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด จัดต้ังเปนบริษัทใหม แตยังคงใชชื่อเดิม คือ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 15.00 ลานบาท และมีสํานักงานใหบริการอยูที่ทาเรือแหลม

ฉบัง นอกจากน้ี ในเดือนธันวาคม ป 2556 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 180.00 ลานบาท และเขาถือ

หุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท 

(ทุนชําระแลว 225 ลานบาท) 

บริษัท ซันเอ็กซเพรส จํากัด (“SUN”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 

3.00 ลานบาท โดยการรวมทุนกันระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุมนักลงทุนชาวสิงคโปรและชาวฮองกงรวม 

40% เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร ซึ่งเนนการ

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ โดยมีสาขาต้ังอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปจจุบันบริษัทเปนผูถือหุนใหญ รอย

ละ 99.99 ของทุนชําระแลว ปจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งส้ิน 54.00 ลานบาท  
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ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 

รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 

ภายหลังการเสนอขาย 
แกบุคคลทั่วไป 

จํานวน (หุน) รอยละ จํานวน (หุน) รอยล  

1. กลุมคุณอารยา คงสุนทร*     
    1.1  นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 34.21 153,939,380 25.65 
    1.2  นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 24.21 108,939,320 18.15 
    1.3  นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 14.86 66,857,280 11.14 
    1.4  นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,298,200 10.29 46,298,200 7.72 
    1.5  นายราม ตันติกุลสุนทร 11,657,880 2.59 11,657,880 1.94 
           รวม 387,692,060 86.15 387,692,060 64.62 
2.  นายฟุง ไตย ไวย 15,577,060 3.46 15,577,060 2.60 
3. กลุมนายลิม เมง ปุย **     
    3.1  นายลิม เมง ปุย 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
    3.2  นายเลียน ฮก ลุง 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
    3.3  นางสาวชู ยิ โนจ 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
           รวม 46,730,880 10.38 46,730,880 7.80 

4. เสนอขายแกบุคคลทั่วไป พนักงานและผูบริหาร

(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท: 

     - บุคคลทั่วไป 

     - พนักงานและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของ

บริษัท   

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

142,500,000 

7,500,000 

 

 

 

23.75 

1.25 

 

รวมทั้งหมด 450,000,000 100.00 600,000,000 100.00 

หมายเหตุ:    *กลุมนางอารยา คงสุนทร หมายเลข 1.3, 1.4, 1.5 มิไดเปน บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย หรือเปน Concert 

Party กับหมายเลข 1.1, 1.2 แตอยางใด 

                      **กลุมนายลิม เมง ปุย ทั้ง 3 คน เปนผูถือหุนใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ซ่ึงต้ังอยูในประเทศสิงคโปร แตบุคคลในกลุม

ดังกลาวมิไดเปน บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย หรือเปน Concert Party กันแตอยางใด 

 
 
คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายเอกพล พงศสถาพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นางอารยา คงสุนทร กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
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4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน  

5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการ  

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายวิชัย แซเซียว กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ นางสาวฐิติมา   

ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในส่ีคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท 

ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ       - ไมมี - 

 
สัดสวนรายได 
โครงสรางรายไดของบริษัทสําหรับป 2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558แยกตามการประกอบธุรกิจ มีดังนี้  

โครงสรางรายได 
2555* 2556* 2557 

3 เดือนแรก  
ป 2557 

3 เดือนแรก  
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการใหบริการ                  

1. จัดการขนสงสินคาทาง

ทะเล (Sea Freight) 

357.95 56.22 277.99 51.69 377.69 55.81 86.49 55.28 106.76 61.43 

2. จัดการขนสงสินคาทาง

อากาศ (Air Freight) 

165.42 25.98 146.80 27.29 170.20 25.15 40.73 26.03 33.10 19.05 

3. พิธีการศุลกากรและขนสง

ในประเทศ (Customs 

and Transport) 

107.05 16.82 104.01 19.34 122.31 18.07 27.71 17.71 31.92 18.37 

รวมรายไดจากการ
ใหบริการ 

630.42 99.02 528.80 98.32 670.20 99.03 154.93 99.02 171.78 98.84 

รายไดอื่นๆ ** 6.22 0.98 9.03 1.68 6.57 0.97 1.53 0.98 2.02 1.16 

รวมรายได 636.64 100.00 537.84 100.00 676.77 100.00 156.46 100.00 173.80 100.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                    ** รายไดอื่นๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบ้ียรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เปนตน 

สรุปปจจัยความเส่ียง 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
     1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของคาระวาง 

     1.2 ความเส่ียงจากความรับผิดชอบในตัวสินคา กรณีเกิดความเสียหาย 

     1.3 ความเส่ียงในการแขงขัน 

     1.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงการใหบริการรับจัดการขนสงเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา 
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     1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

     1.6 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
2. ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ 
     2.1 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร 
3. ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ป 2555 – ป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 

รายละเอียด หนวย 
งบการเงินรวม-
ประหนึ่งทําใหม 

งบการเงินรวม 

2555* 2556 2557 31 มี.ค. 58 

สินทรัพยรวม ลานบาท 289.35 319.56 358.52 389.24 
หนี้สินรวม ลานบาท 168.93 99.97 80.30 104.89 
สวนของผูถือหุนรวม ลานบาท 120.42 219.59 278.22 284.35 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถอืหุน (D/E) เทา 1.40 0.46 0.29 0.37 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 5.31% 18.27% 18.42% 12.33% 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (ROE) รอยละ 12.76% 32.72% 25.09% 13.39% 

หมายเหตุ : * คํานวณจากงบการเงินประหน่ึงทําใหมป 2555 โดยไมไดเฉล่ียกับป 2554 เนื่องจากป 2554 เปนตัวเลขจาก      

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

รายละเอียด หนวย 

งบการเงินรวม-
ประหนึ่งทําใหม 

งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 
งวด 3 เดือน
แรก ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

รายไดรวม ลานบาท 636.64 537.84 676.77 156.47 173.80 
ตนทุน ลานบาท 525.23 365.29 497.07 114.19 134.00 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ลานบาท 15.37 55.63 62.44 13.99 11.53 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน 
 (Fully Dilute)* บาท/หุน 0.03 0.09 0.10 0.09 0.08 

อัตรากําไรขั้นตน รอยละ 16.69% 30.92% 25.83% 26.30% 22.00% 
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 2.41% 10.34% 9.23% 8.94% 6.63% 

หมายเหตุ *  คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท โดยปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน 
 

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services 
and Solution Providers) ไดแก ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air 
Freight) และ ใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ (Customs and Transport) รายไดจากการบริการของกลุม
บริษัทในป 2555 – ป 2557 มีมูลคาเทากับ 630.42 ลานบาท 528.80 ลานบาท และ 670.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 99.02 รอยละ 98.32 และรอยละ 99.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (16.12) และรอย
ละ 26.74 สําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ 
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โดยในป 2556 รายไดลดลงจากป 2555 เนื่องจากการใหบริการขนสงทางทะเล และ ทางอากาศ มีอัตราการเติบโต
คิดเปนรอยละ (22.34) และรอยละ (11.52) ตามลําดับ เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกลดลงรอยละ 32.93 และ
รอยละ 16.61 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากรายไดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนเสนทางหลักที่
บริษัทใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลลดลง ในขณะท่ีบริษัทไดขยายการใหบริการในเสนทางในเขตทวีปเอเชียมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม อัตราคาบริการรับจัดการขนสงในเขตทวีปเอเชียจะตํ่าวาอัตราคาบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา จึงทํา
ใหรายไดจากการสงออกลดลง ประกอบกับในการขนสงออกทางอากาศ ปริมาณงานขนสงโดยรวมลดลงโดยเฉพาะรายได
จากประเทศจีนและงานโครงการที่บริษัทรับงานมาและแลวเสร็จในป 2555 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสงสินคาประเภทเคร่ือง
เสียงรถยนตจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียมูลคาประมาณ 25 ลานบาท ประกอบกับอัตราคาบริการลดลงตามอัตราคา
ระวางเคร่ืองบิน  

ในป 2557 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลและทางอากาศมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 
35.97 และรอยละ 15.94 ตามลําดับจากปกอนหนา เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.90 
และรอยละ 21.89 ตามลําดับเม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากปริมาณงานขนสงทางทะเลเพิ่มขึ้นอัตราคาบริการปรับ
เพิ่มขึ้นตามอัตราคาระวางเรือ และบริษัทกลับมาขยายการใหบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริการ เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจฟนตัว โดยปริมาณงานขนสงเพิ่มขึ้นจากงานโครงการท่ีบริษัทรับงานมาในป 2557 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสง
เหล็กและวัสดุกอสรางจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับปริมาณขนสงทางอากาศเพ่ิมขึ้นจากการ
ใหบริการขนสงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเร่ิมฟนตัว 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการของกลุมบริษัท มูลคาเทากับ 171.78 ลานบาท 
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.88 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 อันเปนผลมาจากรายไดจากการใหบริการรับ
จัดการขนสงทางทะเลเพ่ิมขึ้น จากการขยายตลาดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา เนื่องจากงานโครงการซึ่งเปนการนําเขา
เคร่ืองจักรของลูกคากลุมยานยนต และมีการขยายกลุมลูกคาผูใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (Freight 
Forwarder) รวมทั้งปริมาณนําเขาสินคาประเภทอาหารกระปองเพิ่มขึ้น 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 – ป 2557 มูลคาเทากับ 15.37 ลานบาท 55.63 ลานบาท และ 62.44 ลาน
บาท ตามลําดับ  คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 2.41 รอยละ 10.34 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทมี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 262.04 จากป 2555 เนื่องจากกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบินลดลง สงผลให
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น สําหรับป 2557 ถึงแมบริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น แตดวยราคาคาระวางซ่ึงเปนตนทุน
หลักเพิ่มขึ้น และคาใชจายในการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ กําไร
สุทธิสําหรับป 2555 – ป 2557 แบงเปนสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน 14.57 ลานบาท 42.34 ลานบาท 62.44 
ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.29 รอยละ 7.87 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ  

 
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนป 2558 มูลคาเทากับ 11.53 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอย

ละ 6.63 ลดลงเม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนป 2557 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.94 เนื่องจากกําไรขั้นตนลดลง อันเปน
ผลมาจากปริมาณการใหบริการดาน Sea Freight ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอยกวาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการใหบริการดาน Air 
Freight ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาลดลง 
ฐานะการเงิน 

บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 289.35 ลานบาท  319.56  
ลานบาท  358.52  ลานบาท และ 389.24 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 - 2557 
และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 232.45 ลานบาท 239.26 ลานบาท 232.67 ลานบาท และ 244.80 ลานบาท คิดเปน
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สัดสวนรอยละ 80.33  รอยละ 74.87 รอยละ 64.90 และรอยละ 62.59 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของลูกคา  

 
 
ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 หนี้สินรวมมีจํานวนเทากับ 168.93 ลานบาท 99.97 ลาน

บาท 80.30 ลานบาท และ 104.89 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน ณ ส้ินป 
2555 – ส้ินป 2557 และ ณ  31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 158.29 ลานบาท 83.40 ลานบาท 62.10 ลานบาท และ 
79.36 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 93.71 รอยละ 83.42 รอยละ 77.34 และรอยละ 75.66 ของหน้ีสินรวม 
ตามลําดับ  

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 120.42 ลานบาท 219.59 
ลานบาท  278.22 ลานบาท และ 284.35 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไร
สุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับบริษัทไดมีการเพิ่มทุนในระหวางป เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 1.40 เทา 0.46 
เทา 0.29 เทา และ 0.37 เทา ตามลําดับ โดยหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญเปนผลมาจากการเพ่ิมทุนของ
บริษัทประกอบกับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนอยูในระดับที่คอนขางตํ่าเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายใชเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุน ทําใหมี
ความเส่ียงดานการเงินตํ่าและมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ 
 
นักลงทุนสัมพันธ :  
คุณอารยา คงสุนทร      ประธาน เจาหนาที่บริหาร 

คุณชูเดช คงสุนทร         กรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

โทรศัพท : 02-681-6181 

Website: www.wice.co.th 
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สวนที่ 2.1 
วัตถุประสงคการใชเงิน 

 

ช่ือบริษัท บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)  

ช่ือภาษาอังกฤษ WICE Logistics Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ ผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Service 

and Solution Provider)  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

 

 

อาคาร WICE PLACE เลขที่88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 02-681-6181 

โทรสาร  : 02-681-6173-75, 02-681-6123  

เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท 0107558000156 
Home Page http://www.wice.co.th  

 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังนี้ ซึ่งมีมูลคา

หลังจากหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนแลว 

จํานวนประมาณ 300.60 ลานบาท ไปใชดังนี้   

 

 

 

 
 
 
 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงินประมาณ  

(ลานบาท) 
ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 

1. เพ่ือใชเปนเงินลงทุนในรถบรรทกุหัวลาก-หางพวง 80 ภายในไตรมาส 2 ป 2559 

2. เพ่ือขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทกุ 10 ภายในป 2559 

3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 10 ภายในไตรมาส 1 ป 2559 

4. เพ่ือใชเปนเงินลงทุนในคลังสินคา 150 หลังระดมทุนและจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม

ไดแลวคาดวาจะใชระยะเวลาจนเสร็จพรอม

ดําเนินการประมาณ 24 เดือน 

5. เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกจิการ สวนท่ีเหลือจาก 1 – 4  
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สวนที่ 2.2 
การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ประวัติความเปนมาที่สําคัญของบริษัท  

 บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ยอมาจาก Worldwide Industrial Commercial 

Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด) เร่ิมดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศในป 2536 ซึ่งเนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล โดยมีเสนทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ดวย             

ทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท โดยเปนการรวมทุนระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 70% (คุณอารยาถือหุน 30% รวมกับ

ผูรวมงานอื่นอีก 40%) และกลุมบริษัท Wice Group ซึ่งเปนกลุมบริษัทตางชาติที่มีชื่อเสียงดานธุรกิจเฟรท (Freight) ต้ังอยูใน

ประเทศสิงคโปรและเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 30% ตอมาบริษัทไดขยายการใหบริการ

ครอบคลุมการใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร  

โดยในป 2545 และ ป 2547 กลุมคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทไดมีการซื้อหุนของบริษัทจาก

กลุมหุนสวนชาวฮองกงและชาวสิงคโปร ตามลําดับ สงผลใหบริษัทถือหุนโดยคนไทย 100% และเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ บริษัทไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหม ในเดือนพฤศจิกายน ป 2556 โดยวิธีการควบบริษัท 

(Amalgamation) ระหวาง บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด, และ 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด จัดต้ังเปนบริษัทใหม แตยังคงใชชื่อเดิม คือ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 15.00 ลานบาท และมีสํานักงานใหบริการอยูที่ทาเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ ในเดือน

ธันวาคม ป 2556 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 180.00 ลานบาท และเขาถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท 

ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ไวส 

โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท (ทุนชําระแลว 225 ลานบาท) 

บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (“SUN”) ซึ่งเปนบริษัทยอย กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ดวยทุนจด

ทะเบียน 3.00 ลานบาท โดยการรวมทุนกันระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุมนักลงทุนชาวสิงคโปรและชาว

ฮองกงรวม 40% เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร ซึ่ง

เนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ โดยมีสาขาต้ังอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปจจุบันบริษัทเปนผูถือหุนใหญ 

รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ปจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งส้ิน 54.00 ลานบาท 

1.2 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทในภาพรวม 

 บริษัทไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจไวเปนแนวในการปฏิบัติอยางชัดเจน และไดประกาศใหพนักงานของ

บริษัททราบ ผานการอบรม การฝกฝน และการแจงใหทราบเปนระยะ ๆ  เพื่อนําพาบริษัทไปสูเปาหมายรวมกัน ซึ่งการกําหนด

แนวปฏิบัติดังกลาวเปนแนวทางที่ชัดเจน เปนรูปธรรม เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และสามารถนําไปปฏิบัติได โดย

อธิบายในรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน 

บริษัทมีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ คือ เปน Logistics Service Provider (LSPs) ในระดับแนวหนา ดานการจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ ใหบริการที่ “สรางคุณคา” ในงานโลจิสติกสแกผูสงออก ผูนําเขา เปนสําคัญ 
พันธกิจ 

1. สงมอบบริการอยางมีคุณภาพ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ  

2. สรางความพรอมดานบุคลากร กระบวนการและระบบสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับการ

เจริญเติบโต 

3. สรางความนาเช่ือถือ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคาและคูคาองคกร 

4. พัฒนาความสัมพันธอันดีกับลูกคาและคูคาเพื่อสรางความรวมมือทางธุรกิจ 

5. สรางการเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน เพื่อสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสมแกทุกฝาย 

กลยุทธและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

1. ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง หรือ ขยายสาขาไปยังตางประเทศ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอยางย่ังยืน 

2. เนนการใหบริการที่มีอัตรากําไรขั้นตนในเกณฑดี เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรขั้นตน ใหอยูในระดับที่แขงขัน

ไดในอุตสาหกรรม  

3. เนนการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษาฐานลูกคาปจจุบัน และขยายฐานลูกคาใหม 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 
1. มุงเนนการรูหนาที่ รับผิดชอบ อยางมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline Culture) 

2. มุงเนนการทํางาน โดยยึดหลักคุณธรรมและความซ่ือสัตย (Integrity Culture) 

3. มุงเนนการทํางานเปนทีม ทุมเทเพื่อเปาหมายเดียวกัน (Team Work Culture) 

4. มุงเนนการปรับปรุงงานและบริการอยางตอเนื่องดวย PDCA (Continuous Improvement Culture) 

5. มุงเนนการแบงปนและดูแลสังคม (Share and Care Society Culture)  
 
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

18 พฤษภาคม 2536  บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด) เร่ิมดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศทางทะเล โดยมีเสนทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ดวยทุนจดทะเบียน 

1.00 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท 

โดยเปนการรวมทุนระหวางกลุมนักลงทุนชาวไทย 70%(คุณอารยาถือหุน 30% 

รวมกับผูรวมงานอื่นอีก 40%) และกลุมบริษัท Wice Group 30% 

12 กันยายน 2539  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ลานบาท เปน 3.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 3,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ป 2543 

 

 บริษัทไดขยายการใหบริการครอบคลุมการใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร 

(Customs Broker Services) 
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 บริษัทเขารวมเปนสมาชิกสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (Thai 

International Freight Forwarders Association หรือ TIFFA)  

21 ตุลาคม 2545  กลุมคุณอารยา คงสุนทร จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 

จํากัด เพื่อใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 

3.00 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 3,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท

โดยเปนการรวมทุนระหวางกลุมคุณอารยาถือหุน 60% และกลุมนักลงทุนชาว

สิงคโปรและฮองกงรวม 40% 

14 พฤศจิกายน 2545  SUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.00 ลานบาท เปน 4.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 4,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ป 2547  บริษัทถือหุนโดยคนไทย 100% จากการที่กลุมผูถือหุนใหญซื้อหุนจากหุนสวนชาว

ฮองกงในป 2545 และหุนสวนชาวสิงคโปรในป 2547 

 บริษัทเขารวมเปนสมาชิกสมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย (Thai 

Airfreight Forwarders Association หรือ TAFA)  

21 ตุลาคม 2548  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ลานบาท เปน 5.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 ขยายธุรกิจการใหบริการนําเขาแบบการรวมตูคอนเทนเนอร (Consolidation)  

15 พฤศจิกายน 2548  SUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1.00 ลานบาท เปน 5.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 5,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

1 พฤศจิกายน 2549   ยายที่ต้ังสํานักงานมาที่ WICE Place  เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี   

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยเปนอาคารที่สรางขึ้นมาจากผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ซึ่งเปนการสงเสริมภาพลักษณใหกับบริษัท และเปนการสรางความ

นาเช่ือถือใหกับลูกคา 

25 พฤษภาคม 2549  กลุมคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พร็อมท

เฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 5.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการพิธี

การศุลกาการเขา-ออก และใหบริการขนสงสินคา โดยมีสํานักงานต้ังอยูที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

2550  บริษัทไดใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก  TUV – Nord 

2551  ขยายการใหบริการขนสงระหวางประเทศไปยังประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และ

กลุมประเทศในแถบเอเชีย 

9 มกราคม 2551 

 

 

 

 

 กลุมคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ไวส โลจิ

สติกส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 5.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 500,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการพิธีการศุลกาการเขา-

ออก และใหบริการขนสงสินคา โดยมีสํานักงานต้ังอยูที่ทาเรือแหลมฉบัง 
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2553 

 

 

 

 บริษัทไดใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก  TUV – Nord 

 ขยายการใหบริการประเภทประตูสูประตู (Door to Door / Exwork) (รายละเอียด

ขอ 2.2.1) เพื่อรองรับลูกคาในกลุมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต, 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

2554  บริษัทขยายการใหบริการขนสงแบบครบวงจรโดยเพ่ิมการใหบริการสงออกแบบ

การรวมตูคอนเทนเนอร (Consolidation) ไปยังไปประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร 

และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติมจากเสนทางท่ี

ใหบริการอยูเดิม คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศปากีสถาน พรอมทั้งขยาย

เครือขายโดยเขารวมเปนสมาชิกของ Conqueror Freight Network 

 บริษัทไดรับรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังที่ 3 ประจําป 2553 (รางวัลชมเชย) 

กลุมธุรกิจโลจิสติกส จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) 

2555  บริษัทขยายการใหบริการครอบคลุมการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุก  

 บริษัทไดรับรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังที่ 4 ประจําป 2554 กลุมธุรกิจ   

โลจิสติกส จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

2556  บริษัทไดรับรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ คร้ังที่ 5 ประจําป 2555 กลุมธุรกิจ   

โลจิสติกส จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

29 พฤจิกายน 2556   บ ริษั ท ได มี การป รับ โครงสร า งก ลุ มบ ริษั ท ใหม  โดยวิ ธี กา รควบบ ริษั ท 

(Amalgamation) ระหวาง บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด 

จัดต้ังเปนบริษัทใหม แตยังคงใชชื่อเดิมในขณะนั้น คือ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 15.00 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

17 ธันวาคม 2556  SUN เพิ่มทุนอีก 49.00 ลานบาท เปน 54.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 54,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เพื่อปรับโครงสรางทุน และใชเปนเงินทุน

หมุนเวียน  

25 ธันวาคม 2556  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 165.00 ลานบาท เปน 180.00 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญ 18,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

- เพื่อปรับโครงสรางทุนของบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และ 

- เพื่อนําหุนเพิ่มทุนของบริษัทมาชําระคาหุนของ SUN ใหแกผูถือหุนเดิม ใน

ราคามูลคาตามบัญชี เพื่อปรับโครงสรางกลุมบริษัทและกลุมผูถือหุน โดย

ปจจุบันบริษัทถือหุนใน SUN ในสัดสวนรอยละ 99.99  

28 พฤษภาคม 2557 

 

 

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 28.00 ลานบาท เปน 208.00 ลานบาท โดยเสนอขาย

ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาท่ีตราไว (Par) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
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17 มีนาคม 2558  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 17.00 ลานบาท เปน 225.00 ลานบาท โดยเสนอขาย

ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาท่ีตราไว (Par) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

3 เมษายน 2558  บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท 

ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว

จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท   

 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังแรกตอประชาชน ผูบริหาร(ที่ไมเปนกรรมการ) และ

พนักงานของบริษัท  

 ทุนจดทะเบียนหลังเสนอขายหุนทั้งหมด เปน 300.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 600.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท พรอมทั้งนําหุนสามัญ

ของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 
1.4 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทมีโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายละเอียดบริษัทยอย      

ชื่อบริษัท : บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผูใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยเนนการใหบริการจัดการขนสง

ทางอากาศ 

วันที่กอต้ัง : 21  ตุลาคม 2545 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

รายชื่อกรรมการ : นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 

 
 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“WICE”)  
ทุนจดทะเบียน 300.00 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 225.00 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 (กอนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน) 

บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (“SUN”) 
ทุนจดทะเบียน 54.00 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 54.00 ลานบาท  

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท 

99.99 
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1.5 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุนรวมกันคิดเปนรอยละ 43.81 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังการเสนอหุนในคร้ังนี้ โดยนางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร เปนผูบริหารหลักของบริษัท 

ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนตางชาติชาวสิงคโปรถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 7.79 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังการเสนอหุนในคร้ัง

นี้ โดยกลุมผูถือหุนตางชาติชาวสิงคโปรดังกลาวเปนผูถือหุนใหญใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ต้ังอยูที่ประเทศสิงคโปร 

โดยถือหุนรวมกันคิดเปนรอยละ 99.99 อยางไรก็ตาม กลุมผูถือหุนตางชาติชาวสิงคโปรดังกลาวไมไดเปนผูบริหารของบริษัทและ

บริษัทยอย แตมีรายการระหวางกันตามธุรกรรมปกติ (รายละเอียดไดกลาวไวในหัวขอ 14 รายการระหวางกัน) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสรางรายไดแยกตามประเภทการบริการ 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้ 

โครงสรางรายได 
2555* 2556* 2557 

3 เดือนแรก  
ป 2557 

3 เดือนแรก  
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการใหบรกิาร                  
1. จัดการขนสงสนิคาทางทะเล 

(Sea Freight) 
357.95 56.22 277.99 51.69 377.69 55.81 86.49 55.28 106.76 61.43 

2. จัดการขนสงสนิคาทาง
อากาศ (Air Freight) 

165.42 25.98 146.80 27.29 170.20 25.15 40.73 26.03 33.10 19.05 

3. พิธีการศุลกากรและขนสงใน
ประเทศ (Customs and 
Transport) 

107.05 16.82 104.01 19.34 122.31 18.07 27.71 17.71 31.92 18.37 

รวมรายไดจากการใหบริการ 630.42 99.02 528.80 98.32 670.20 99.03 154.93 99.02 171.78 98.84 

รายไดอื่นๆ ** 6.22 0.98 9.03 1.68 6.57 0.97 1.53 0.98 2.02 1.16 
รวมรายได 636.64 100.00 537.84 100.0 676.77 100.0 156.46 100.00 173.80 100.00 
หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                    ** รายไดอื่นๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบ้ียรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เปนตน 
 
2.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการ 

2.2.1  ลักษณะการใหบริการ 

 บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร 

(International Logistics Service and Solution Provider) ทั้งการนําเขาและสงออก โดยการขนสงทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูและ

แบบไมเต็มตู) และทางอากาศ และการใหบริการดานพิธีการศุลกากร และการขนสงในประเทศ เพื่อรองรับความตองการท่ี

หลากหลายของลูกคา รวมถึงการใหบริการขนสงสินคาแบบประตูสูประตู (Door to Door) คือ การใหบริการรับจัดการขนสง

ต้ังแตหนาประตูโรงงานลูกคาตนทางเพื่อสงมอบไปยังหนาประตูโรงงานลูกคาปลายทาง โดยผูสงออกเปนผูรับผิดชอบภาระคา

ขนสง และแบบ Exwork คือ การใหบริการรับจัดการขนสงสินคาที่ผูนําเขารับผิดชอบภาระคาขนสงต้ังแตหนาประตูโรงงานผู

สงออกไปจนถึงมือผูรับปลายทาง  
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แผนภาพแสดงลักษณะการใหบริการขาออก  

    

    

1. วางแผน เตรียมการ จัดการเสนทางการขนสงทางทะเล ทางอากาศใหกับ 

ผูสงออก และผูนําเขา 

2. บริหารจัดการระวางกับสายการเดินเรือและสายการบิน 

3. ดําเนินพิธีการศุลกากรทั้งประเทศตนทาง และประเทศปลายทาง 

4. ใหบริการขนสงสินคาภายใน ทั้งในประเทศตนทาง และในประเทศ

ปลายทาง รวมถึงการใหบริการขนสงสินคาผานแดน 

5. ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ในดานการจัดการขนสงและโลจิสติกสระหวาง

ประเทศแบบครบวงจรในหลายรูปแบบ 

ผูสงออก (Exporter) 

ดําเนินพิธีการศุลกากร 
ณ.ประเทศตนทาง 

สินคาออกเดินทางจากทาเรือ หรือทาอากาศยาน
ประเทศตนทาง ไปยังประเทศปลายทาง 

ดําเนินพิธีการศุลกากร 
ณ ประเทศปลายทาง 

ผูนําเขา (Importer) 

ขนสงสินคาไปยัง
ผูรับปลายทาง 

ตัวแทนขาย
ตางประเทศ 
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1. วางแผน เตรียมการ จัดการเสนทางการขนสงทางทะเล ทางอากาศ

ใหกับผูสงออกและผูนําเขา 

2. บริหารจัดการระวางกับสายการเดินเรือและสายการบิน 

3. ดําเนินพิธีการศุลกากรทั้งประเทศตนทาง และประเทศปลายทาง 

4. ใหบริการขนสงสินคาภายใน ทั้งในประเทศตนทาง และในประเทศ

ปลายทาง รวมถึงการใหบริการขนสงสินคาผานแดน 

5. ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ในดานการจัดการขนสงและโลจิสติกส

ระหวางประเทศแบบครบวงจรในหลายรูปแบบ 

ผูสงออก (Exporter) 

ดําเนินพิธีการศุลกากร 

ณ ประเทศปลายทาง 

สินคาออกเดินทางจากทาเรือ 
หรือทาอากาศยานประเทศตน
ทาง ไปยังประเทศปลายทาง 

ดําเนินพิธีการศุลกากร 
ณ ประเทศตนทาง 

ผูนําเขา (Importer) 

ติดตอผูสงออกเพื่อขนสง
สินคาไปยังทาเรือหรือทา
อากาศยานตนทาง 

ตัวแทนขาย

ตางประเทศ 

แผนภาพแสดงลักษณะการใหบริการขาเขา  

    (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (6) 
(7) 

(8) 
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 บริษัทและบริษัทยอยเปนผูใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งนําเขาและสงออก 

ดวยการขนสงทางทะเลและการขนสงทางอากาศครอบคลุมกวา 100 ประเทศ โดยทีมงานผูมีประสบการณและมีความ

เช่ียวชาญดานระบบโลจิสติกสที่พรอมเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดการขนสงระหวางประเทศ ตลอดจน

วางแผนและออกแบบเสนทางการขนสงใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึง

ระยะเวลาในการขนสง ตนทุนในการขนสง ประเภท/ลักษณะของสินคาที่ขนสง ความสะดวกตอลูกคาในการจัดการขนสง      

เปนตน บริษัทและบริษัทยอยเปนผูใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศประเภทท่ีไมมีเรือ/เคร่ืองบินเปนของตนเอง 

(Non-Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจะจัดหาระวางเรือหรือเคร่ืองบินจาก

ผูประกอบการขนสง คือ สายการเดินเรือ หรือ สายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อใหบริการแกลูกคา ตลอดจนประสานงานกับตัวแทน

ตางประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเปนคูคาทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัทในประเทศตางๆ ในการดําเนินการ

จัดการเพื่อใหสินคาถึงผูรับอยางปลอดภัยตามเวลาท่ีกําหนด การใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศของบริษัทและ

บริษัทยอยสามารถแบงไดดังนี้      

1. การรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight): บริษัทเปนผูใหบริการรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศ ซึ่งเนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล โดยบริษัทจะเปนผูจัดหาระวางเรือและตูคอนเทน
เนอรจากสายการเดินเรือชั้นนําที่มีชื่อเสียงเช่ือถือได ซึ่งบริษัทจะเปนผูพิจารณาติดตอสายการเดินเรือ ดําเนินการตอรองและจอง
ระวางเรือที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละราย รวมถึงจัดหาตูคอนเทนเนอรที่เหมาะสมกับสินคา ออกแบบเสนทาง
การขนสง สงมอบสินคาลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินคาจนถึงทาเรือปลายทาง จัดการดานเอกสารพิธีการศุลกากร 
ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนตางประเทศในการสงมอบสินคาใหกับผูรับ ทั้งนี้ บริษัทไดขยายเครือขายโดยเขารวมเปนภาคี
สมาชิกตางๆ เชน  Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต WCA Family Network, Dalian JCtrans Logistic Network 
(รายละเอียดขอ 2.5.3) ทําใหปจจุบันบริษัทสามารถใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลครอบคลุมทาเรือหลักในเขตการคา
สําคัญในประเทศตางๆ โดยตลาดหลักยังคงเปนตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
เสนทางการขนสงไทย-สหรัฐอเมริกาต้ังแตแรกเร่ิม สําหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศญี่ปุน ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศจีน  

การขนสงสินคาโดยเรือสามารถขนสงสินคาไดคราวละมากๆ มีตนทุนในการขนสงที่ถูกกวาการขนสงสินคาทาง
เคร่ืองบิน เหมาะสําหรับการขนสงที่ไมเรงดวน โดยสินคาหลักๆ ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส (สินคาสําเร็จรูป)  ชิ้นสวนยานยนต 
โครงสรางเหล็กและวัสดุกอสราง อาหารกระปอง เปนตน การขนสงทางเรือจะบรรจุสินคาลงในตูคอนเทนเนอร ซึ่งชวยใหการ
เคล่ือนยายสินคารวดเร็วและสะดวกย่ิงขึ้น โดยตูคอนเทนเนอรจะแบงออกเปน 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช
งานบรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักมากแตมีปริมาณนอย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใชงานบรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักนอยแตมี
ปริมาณมาก นอกจากน้ี ตูคอนเทนเนอรยังมีรูปแบบตางๆ เชน ตูคอนเทนเนอรแบบแหง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) 
แบบเปดหลังคา (Open Top) เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและใหเหมาะกับประเภทของสินคาที่ขนสง  

ปริมาณการขนสงสินคาทางทะเล ป 2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558 

ประเภทการใหบริการ 
ปริมาณตูคอนเทนเนอรตอป (TEU)* 

2555 2556 2557 งวด 3 เดือนแรก
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก
ป 2558 

สินคาขาออก (Export) 5,953 6,087 6,315 2,355 2,492 
สินคาขาเขา (Import) 2,513 3,235 3,529 1,165 1,580 

รวม 8,466 9,322 9,844 4,520 4,072 

      หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือ ตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต 
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การขนสงทางทะเลสามารถแบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 

• การขนสงแบบเต็มตูคอนเทนเนอร (Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินคาจนเต็มตูคอนเทนเนอร 

โดยสินคาในตูจะเปนของลูกคาเพียงรายเดียว ไมมีการรวมใชตูคอนเทนเนอรกับลูกคารายอื่นๆ เหมาะสําหรับลูกคาที่มีการขนสง

สินคาปริมาณมาก โดยหลังจากบรรจุสินคาจนเต็มตูแลวจะไมมีการเปดตูจนกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญ

จะเปนกลุม ผูนําเขา-สงออก  

• การขนสงแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินคาไมเต็มตูคอน

เทนเนอร โดยสินคาในตูจะเปนของลูกคามากกวาหน่ึงราย ซึ่งตองรวมแบงใชพื้นที่ตูคอนเทนเนอรเดียวกัน สวนใหญจะเปน

ลูกคาที่มีปริมาณขนสงไมมากพอท่ีจะเชาตูคอนเทนเนอรทั้งตูเพื่อบรรจุสินคาเฉพาะของตนเอง บริษัทจะทําหนาที่เปนผูรวบรวม

สินคาจากลูกคาแลวนํามาบรรจุในตูคอนเทนเนอร โดยจะมีการคํานวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทําเปนแผนงาน (Consol 

Plan) สงใหกับผูรับบรรจุสินคาลงตูที่ทาเรือ โดยจะมีสถานีสําหรับการบรรจุสินคาเขาตูหรือแยกออกจากตู เรียกวา Container 

Freight Station  

   

2. การจัดการขนสงระหวางประเทศทางอากาศ (Air Freight): บริษัทยอยเปนผูใหบริการรับจัดการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ ซึ่งเนนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ โดยการขนสงสินคาทางอากาศเปนการขนสงที่มี

ศักยภาพสูง เหมาะกับการขนสงระหวางประเทศที่ตองการความรวดเร็วในระยะเวลาจํากัด และเปนการขนสงที่ใหความยืดหยุน

สูงตอบสนองการเปล่ียนแปลงและเวลาไดเปนอยางดี แตมีตนทุนที่สูงกวาการขนสงทางเรือ สินคาสวนใหญที่ขนสงทางอากาศ

จะมีปริมาณคอนขางนอยหรือมีมูลคาสูงและตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ซึ่งบริษัทยอยจะเปนผูติดตอและจองระวางสาย

การบินตามตารางเวลาและขอกําหนดที่ลูกคาตองการ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ความตรงตอเวลา และการประหยัดตนทุนให

ลูกคา โดยสามารถใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศไดครอบคลุมเขตการคาสําคัญในประเทศตางๆ ซึ่งตลาดหลักจะ

เปนตลาดในแถบเอเชีย เชน ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศจีน เปนตน สินคาสวนใหญจะเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

การจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ ใหความสําคัญกับความรวดเร็วและความชํานาญในตัวสินคา 

โดยเฉพาะสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัทยอยสามารถใหบริการจัดสงสินคาแบบเรงดวนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร

มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) ถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ โดยสินคาสวนใหญจะเปนช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสที่นําเขาจากประเทศสิงคโปรมาประกอบในประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทยอยยังมีการใหบริการเสริมสําหรับ

ลูกคาที่ตองการใหจัดการขนสงสินคากรณีฉุกเฉิน เชน การใหบริการรับหิ้วสินคาแบบถึงมือผูรับ (Hand Carrier) ภายใน 24 

ชั่วโมง เสนทางเชียงใหม-กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ เปนตน นอกจากการใหบริการจัดการขนสงดังกลาวแลว บริษัทยอยยังมีบริการให

คําปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส โดยรวมกับลูกคาในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกสเพื่อประหยัดตนทุนในการ

ขนสงใหกับลูกคา ในลักษณะการรวมสินคาจากหลายๆ Supplier ของลูกคารายใดรายหน่ึง (Combined Cargo) แลวจัดสง

พรอมกัน เพื่อประหยัดตนทุนในการขนสง 
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ปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศ ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558 

 

 

 

 

 

 

3. การใหบริการดานพิธีการศุลกากรและการขนสงในประเทศ (Customs Broker and Transport): บริษัทมี

นโยบายการใหบริการดานพิธีการศุลกากรควบคูไปกับการใหบริการขนสงในประเทศ  

การใหบริการดานพิธีการศุลกากร (Customs Broker)  

การนําเขาหรือสงออกสินคาระหวางประเทศตองผานพิธีการศุลกากรกอนนําสินคาลงเรือ/เคร่ืองบิน โดยบริษัทและ

บริษัทยอยมีการใหบริการดานพิธีการศุลกากรและเปนตัวแทนในการออกสินคา รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให

คําแนะนําเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีในการนําเขา-สงออกใหแกลูกคา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองอาศัยผูชํานาญการ

ดานพิธีการศุลกากร ซึ่งตองมีความรูความเขาใจกฎระเบียบเก่ียวกับการนําเขา-สงออก บริษัทที่ใหบริการดานพิธีการศุลกากร

จะตองมีผูชํานาญการศุลกากรประจําสํานักงานอยางนอย 1 คน ซึ่งจะตองไปสอบกับกรมศุลกากร ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอย

มีผูชํานาญการศุลกากรจํานวน 4 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเปนอดีตผูอํานวยการดานพิธีการศุลกากร (ปจจุบันเกษียณอายุ

แลว) 

ทั้งนี้ การเปนตัวแทนออกสินคาจะแบงเปน 2 ประเภท คือ ผูประกอบการระดับมาตรฐานท่ัวไป และผูประกอบการ

ระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปจจุบันบริษัทเปนตัวแทนออกสินคาระดับมาตรฐาน

ทั่วไป และอยูระหวางยกระดับเปนมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากย่ิงขึ้น การยกระดับมาตรฐานเปน AEO

ตองมีคุณสมบัติผานเกณฑตามที่กรมศุลกากรกําหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ป ซึ่งคาดวาภายในป 2558 บริษัทจะ

สามารถยกระดับเปนมาตรฐาน AEO ได โดยจะไดรับสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO เชน การยกเวนการ

ตรวจสินคา การยกเวนการชักตัวอยางสินคาที่สงออก สามารถใชหลักประกันการเปนตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO 

แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผูขนสง เปนตน ทําใหการดําเนินการดานพิธีการศุลกากรและการตรวจปลอยสินคามีความ

รวดเร็วขึ้น และสรางความนาเช่ือถือใหกับบริษัทและบริษัทยอยมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการใหบริการ 
ปริมาณขนสงตอป (ตัน) 

2555 2556 2557 งวด 3 เดือนแรก
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก
ป 2558 

สินคาขาออก (Export) 1,377 1,583 1,664 311 208 
สินคาขาเขา (Import) 4,197 4,474 3,448 768 733 

รวม 5,574 6,057 5,112 1,079 941 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 14 

 

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ป 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 

รายการ 
ปริมาณงานตอป  

2555 2556 2557 งวด 3 เดือนแรก
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก
ป 2558 

จํานวน Shipment - Export 4,763 4,365 4,133 1,247 1,062 
จํานวน Shipment - Import 5,586 6,112 6,362 1,124 1,476 

รวมจํานวน Shipment 10,349 10,477 10,495 2,371 2,538 
จํานวนตู - Export 7,449 9,090 8,980 1,423 1,657 
จํานวนตู - Import 17,996 13,635 19,015 2,360 3,966 

รวมจํานวนตู 25,445 22,725 27,995 3,783 5,623 
 
การใหบริการขนสงสินคาในประเทศ (Transport) 

บริษัทใหบริการขนสงสินคาภายในประเทศ เพื่อเปนการสนับสนุนธุรกิจใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ เปนการ

ใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา โดยบริษัทใหบริการขนสงสินคาในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง รถบรรทุก

แบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 4 ลอ เปนตน โดยใหบริการขนสงจากทาเรือ/ทาอากาศยานไปสงยัง

จุดหมายปลายทางท่ีลูกคาตองการ เชน โรงงาน หรือ คลังสินคาของลูกคา หรือ รับสินคาจากโรงงานหรือคลังสินคาไปสงยังที่

ทาเรือ/ทาอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกคาที่ใชบริการขนสงดังกลาวจะเปนลูกคาที่ใชบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศกับ

บริษัทหรือบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยเห็นวาการใหบริการดังกลาวเปนการเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคาที่

ตองการเคล่ือนยายสินคาจากทาเรือหรือทาอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูจัดหารถ

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อใหบริการขนสงแกลูกคา ปจจุบันบริษัทมีหนวยงานใหบริการอยูที่แหลมฉบัง และบริษัทยอยมีสาขาอยูที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนสงสรุปไดดังนี้ 

จํานวนรถบรรทุก ป 2555 – 2557   

รายการ จํานวนรถขนสง (คัน) 
2555 2556 2557 ณ 31 มี.ค. 58 

หัวลาก 5 10 17 22 
หางพวงบรรทุก 5 13 23 33 
รถบรรทุก 6 ลอ 4 4 4 4 
รถบรรทุก 4 ลอ 4 4 6 6 

รวมจํานวนคัน 18 31 50 65 

ปริมาณการขนสงสินคาภายในประเทศ ป 2555 – 2557   

รายการ 
ปริมาณการขนสงตอป (ตู) 

2555 2556 2557 งวด 3 เดือนแรก
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก
ป 2558 

จํานวนตูขาออก 1,882 4,666 3,014 753 707 
จํานวนตูขาเขา 12,155 8,226 12,002 2,080 3,111 

รวมจํานวนตู 14,037 12,892 15,016 2,833 3,818 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการใหบริการขนสงโดยรถบรรทุก 

บริษัทและบริษัทยอยไดคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการใหบริการขนสงเปนอันดับแรกควบคูไปกับความตรง

ตอเวลาซึ่งบริษัทและบริษัทยอยตระหนักวาการเลือกใชรถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพเปนสวน

สําคัญที่ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย สามารถสงสินคาใหถึงจุดหมายตามกําหนดอยางปลอดภัย โดยไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินของลูกคาและบริษัท รถขนสงทุกคันของบริษัทและบริษัทยอยไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และจะตองผานการตรวจเช็คสภาพกอนการใชงาน และมีการตรวจสอบสภาพความพรอมของพนักงานขับรถกอนปฏิบัติหนาที่ 

ตลอดจนไดนําระบบ GPS มาใชเพื่อใหการดําเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดต้ังกับตัวรถเพื่อ

ติดตามตําแหนงของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ใหเหมาะสม เปนตน 

2.3  การตลาดและการแขงขัน 

2.3.1  กลยุทธทางการตลาด 

  จากการท่ีผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเปนผูที่มีประสบการณ ความรู และความชํานาญในธุรกิจใหบริการรับ

จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการใหบริการขนสงสินคาภายในประเทศดวยรถบรรทุก

หัวลาก-หางพวง จึงสามารถพัฒนาบริษัทใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง เปนหนึ่งในผูใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการท่ีครบวงจร ทั้งในดานความหลากหลายของประเภทการใหบริการและความ

ครอบคลุมในเสนทางขนสงในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการสําหรับการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศไดรับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก TUV NORD โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธในการแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่ม

สวนแบงทางการตลาดของบริษัท ดังตอไปนี้ 

(1) การใหบริการในหลายรูปแบบ  

บริษัทและบริษัทยอยมีการใหบริการในหลายรูปแบบโดยใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ ทั้งตลาดสินคา

นําเขาและสงออก โดยการขนสงทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูและแบบไมเต็มตู) และทางอากาศ เพื่อรองรับความตองการท่ี

หลากหลายของลูกคา ซึ่งเปนการใหบริการที่ครอบคลุมการจองระวางภายใตตนทุนที่ดีที่สุด, ดําเนินการดานพิธีการศุลกากรท้ัง

ตนทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินคาและกระจายสินคา, จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการขนสงทั้งหมด, การจัดหารถบรรทุก

เพื่อรับ-สงสินคา, บริการอ่ืนๆ เชน จัดทําหีบหอ (กรณีลูกคารองขอ), จัดทําประกันภัยสินคา เปนตน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ

นําเขา-สงออก ดูแลและติดตามสถานะสินคาจนถึงเมืองทาปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนตางประเทศ ในการ

ดําเนินการจัดการเพื่อใหสินคาถึงผูรับอยางปลอดภัยตามเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการใหบริการที่ครบวงจรดังกลาวเปนการเพิ่มมูลคา

ใหกับบริการ และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ชวยลดตนทุนและลดขั้นตอนในการติดตอส่ือสารกับหลายหนวยงาน

ที่เก่ียวของ โดยบริษัทเนนการใหบริการแบบประตูสูประตู (Door to Door) คือ การใหบริการรับจัดการขนสงต้ังแตหนาประตู

โรงงานลูกคาตนทางเพื่อสงมอบไปยังหนาประตูโรงงานลูกคาปลายทาง และ แบบ Exwork คือ การใหบริการรับจัดการขนสง

สินคาที่ผูนําเขารับผิดชอบภาระคาขนสงต้ังแตหนาประตูโรงงานผูสงออกไปจนถึงมือผูรับปลายทาง  

 

 

 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 16 

 

(2) การใหบริการอยางมีคุณภาพ  

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับคุณภาพของงานบริการที่นําเสนอตอลูกคาใหตรงตามความตองการของลูกคา 

ซึ่งตองรวดเร็ว ถูกตอง และนาเช่ือถือ โดยเร่ิมจากการศึกษาความตองการของลูกคา จัดรูปแบบและเสนทางการขนสงที่

เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนสงอยางนอย 3 รูปแบบเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา และเม่ือลูกคาตัดสินใจเลือกแลว 

บริษัทจะติดตอสายการเดินเรือ/สายการบินเพื่อจอง/ตอรองคาระวาง ประสานงานกับตัวแทนในตางประเทศ รับผิดชอบงานดาน

เอกสารที่เก่ียวกับการจัดการขนสงสินคาทั้งหมดอยางถูกตองและรวดเร็ว ตลอดจนใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับลูกคา ทําให

ไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งในและตางประเทศเร่ือยมา เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของการใหบริการแกลูกคา ความ

ถูกตองแมนยําดานเอกสารเปนส่ิงสําคัญ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการดานกระบวนการใหบริการ บริษัทไดพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยเพิ่มศักยภาพและลดความซํ้าซอนในการทํางาน โดยบริษัทไดรับใบรับรองการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยในป 2556 

และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพโลจิสติกสใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยในป 2555 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับรางวัลสุดยอด SMEs แหงชาติ กลุมธุรกิจโลจิสติกส จาก สสว. ในป 2553 ป 2554 และป 2555 

(3) การสรางสมดุลระหวางการใหบริการรับจัดการขนสงดานการสงออกและนําเขา 

ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการใหบริการรับจัดการขนสงทั้งดานการสงออกและนําเขา ปจจุบันบริษัทมีรายไดสวนใหญ

จากการใหบริการรับจัดการขนสงทางดานสงออก และจะขยายฐานลูกคากลุมผูนําเขา ดวยการเสนอบริการท่ีหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อชวยลูกคาบริหารตนทุน การสรางสมดุลระหวางการใหบริการรับจัดการขนสงทั้งดานสงออกและนําเขา เพื่อรักษา

ความสามารถในการทํากําไร อันเนื่องมาจากความผันผวนของการเติบโตของการสงออกของไทย โดยที่รายไดจากการใหบริการ

รับจัดการขนสงสินคาดานการนําเขาของบริษัทในป 2557 มีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 20 

(4) ความชํานาญดานภูมิศาสตร 

บริษัทมีความชํานาญดานภูมิศาสตร โดยมีความเชี่ยวชาญในเสนทางการขนสงสินคาทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา 

มากวา 20 ป สามารถรับและสงมอบสินคาไดทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสูประตู (Door to Door) ทั้ง

ประเภทขนสงแบบเต็มตู (FCL) และแบบไมเต็มตู (LCL) ดวยรัฐบาลสหรัฐอเมริกันมีกฎหมายเขามาควบคุมธุรกิจรับจัดการ

ขนสงสินคา คือ จะตองมีการวางทัณฑบน (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เปนเงิน 

150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคที่อาจจะไดรับความเสียหายจากการขนสง ซึ่งตางจากตลาดอื่นที่ไม

มีกฎหมายดังกลาวรองรับ โดยบริษัทไดมีการดําเนินการดังกลาวกับทาง FMC แลว ดังนั้น จึงเปนการลดคูแขงใหนอยลง ถือเปน

ขอไดเปรียบของบริษัท นอกจากน้ี การใชบริการกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยูในเสนทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนผูสงออก

หรือบริษัทรับจัดการขนสงสินคา จะตองมีการทําสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการเดินเรือจึงจะสามารถใชบริการ

ได โดยปจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยูในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทําหนาที่ประสานงานจัดการดานพิธีการศุลกากรเม่ือสินคาไปถึงทาเรือ ตลอดจนจัดสงสินคาใหกับ

ผูรับปลายทาง ซึ่งตัวแทนตางประเทศดังกลาวเปนตัวแทนท่ีบริษัททํางานรวมกันมานานกวา 20 ป นอกจากน้ี บริษัทยอยมี

ประสบการณและความชํานาญในการใหบริการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน โดยความ

รวมมือกับกลุม Sun Express 
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(5) ความพรอมของบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ  

เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาเปนธุรกิจใหบริการ บุคลากรนับวาเปนปจจัยสําคัญที่จะตองเปนผูมีความรู          

มีประสบการณและความชํานาญ ทํางานดวยความถูกตอง แมนยํา มีความยืดหยุนในการใหบริการ และมีจิตใจรักการบริการ 

(Service Mind) ซึ่งจะทําใหลูกคาที่มาใชบริการเกิดความม่ันใจและเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยบริษัทมีการวางแผน

ดานบุคลากรและพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือใหสอดคลองกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุงเนนการสรรหาบุคลากรท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามความตองการของบริษัท และใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งบริษัทมีการจัดทําแผนการอบรมพนักงานประจําป โดยพนักงานแตละคนตองไดเขาอบรมอยางนอย 5 หลักสูตรตอป 

เพื่อใหเกิดความรูความสามารถและทักษะใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด

และพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อจูงใจใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยพนักงานของบริษัทและ

บริษัทยอยมีอายุการทํางานเฉล่ียประมาณ 5 ป นอกจากนี้ การใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศตองอาศัยความรู

ความเขาใจในกฎระเบียบตางๆที่บังคับใชในการสงออกหรือนําเขา โดยบริษัทและบริษัทยอยไดจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู

ความชํานาญเพ่ือใหบริการแกลูกคา โดยมีพนักงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูชํานาญการศุลกากรประจําบริษัทและบริษัทยอย

รวม 4 คน เพื่อใหคําแนะนําแกพนักงานในสวนงานตางๆได 

(6) การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ  

ธุรกิจของบริษัทเติบโตมาจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลเปนหลัก โดยมีความ

ชํานาญในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา มากวา 20 ป จึงทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับสายการเดินเรือที่วิ่งอยูในเสนทางดังกลาว 

ตอมาบริษัทมีการขยายเสนทางการบริการในเสนทางอ่ืนมากขึ้น จึงทําใหมีความสัมพันธอันดีกับสายการเดินเรือเพิ่มขึ้น         

ซึ่งปจจุบันบริษัทมีการจัดหาระวางเรือจากสายการเดินเรือรวมกวา 15 ราย และธุรกิจของบริษัทยอยซ่ึงเติบโตมาจากการ

ใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศเปนหลัก จึงทําใหมีความสัมพันธอันดีกับสายการบินกวา 10 ราย นอกจากนี้ 

ตัวแทนตางประเทศ (Oversea Agent) ถือเปนพันธมิตรทางธุรกิจหรือคูคาที่สําคัญ ทําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัทและบริษัท

ยอยในการติดตอประสานงานเพื่อใหบริการจัดการการขนสงในเขตประเทศท่ีตัวแทนแตละรายดูแล ปจจุบันบริษัทมีตัวแทนใน

ประเทศตางๆ ครอบคลุมกวา 100 ประเทศท่ัวโลก ทั้งนี้ บริษัทยอยยังเปนหนึ่งในสมาชิกเครือขาย Sun Express Group ซึ่ง

ประกอบดวยบริษัทใน 6 ประเทศและตัวแทนอื่นกวา 100 แหงทั่วโลก ซึ่งถือเปนพันธมิตรทางการคาที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัท

และบริษัทยอยยังเขารวมเปนภาคีสมาชิกตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ไดแก TIFFA, TAFA, Conqueror Freight Network, 

CGLN ภายใต WCA Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network (รายละเอียดขอ 2.5.3) 

(7) ความสามารถในการบริหารตนทุน  
ดวยบริษัทและบริษัทยอยเปนผูประกอบการในธุรกิจจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมาอยางยาวนาน โดยธุรกิจมี

การเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีปริมาณการขนสงอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/

เคร่ืองบินในปริมาณมาก สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถเจรจาตอรองราคากับสายการเดินเรือ/สายการบิน เพื่อบริหาร

ตนทุนคาระวางซ่ึงเปนตนทุนหลัก โดยการบริหารตนทุนดังกลาวเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัทและบริษัทยอย ใน

การนําเสนอราคาแกลูกคา ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการขนสงสินคาใหกับลูกคาดวย 
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(8) รักษาฐานลูกคาปจจุบัน  

ลูกคาปจจุบันเปนฐานลูกคาที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงใหความสําคัญกับการรักษา

ฐานลูกคาดังกลาวใหมากท่ีสุด ซึ่งจะเนนการสรางสายสัมพันธระหวางบริษัทกับฐานลูกคากลุมดังกลาว โดยพนักงานจะติดตอ

กับลูกคาปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ทั้งการเขาเย่ียมเยียนดวยตัวเอง หรือ ติดตอผานทางโทรศัพท เพื่อสอบถามถึงความตองการใช

บริการและเสนอการบริการไดทันกับความตองการ เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนผูนําเขา-สงออก ซึ่งมีความตองการใชบริการอยู

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยจะพยายามใหกลุมลูกคาปจจุบันเพิ่มปริมาณการใชบริการมากย่ิงขึ้นใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งนี้   

กลยุทธในการรักษาฐานลูกคากลุมนี้ ยังประกอบดวย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดตอส่ือสาร การสง

มอบสินคาใหตรงเวลาท่ีกําหนด ซึ่งบริษัทมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการให

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

(9) การขยายการใหบริการ 

บริษัทมีแผนเพิ่มการใหบริการในลักษณะการตอยอดการใหบริการกับลูกคารายใดรายหน่ึง เชน การใหบริการทั้งดาน

นําเขาและสงออก หรือทางเรือควบคูไปกับทางอากาศ รวมทั้งการใหบริการพิธีการศุลกากรและการขนสง หรือแมกระทั่งการ

ขยายขอบเขตเมืองทา (Port) นอกจากนี้ ในอนาคตจะขยายไปยังธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง เชน การใหบริการคลังสินคา โดยบริษัทมอง

วาเปนโอกาสทางธุรกิจและเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการบริการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายสาขาไปยังตางประเทศ เม่ือมี

โอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกคาไปยังตลาดใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละ

อุตสาหกรรมที่มีความแตกตาง โดยมีการจัดทําเว็บไซด (Website) ของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก www.wice.co.th และ 

www.sunexpress.co.th เพื่อใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยเปนที่รูจักแกคนทั่วไป และใหลูกคาสามารถเขาถึงไดสะดวกขึ้น  

2.3.2 กลุมลูกคาเปาหมาย    

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทและบริษัทยอยเปนกลุมลูกคาขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช

บริการและทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทํากําไร  ลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยจะกระจายอยูในอุตสาหกรรม

ตางๆ ซึ่งสินคาหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาประเภท

ชิ้นสวนยานยนต ซึ่งสามารถแบงตามประเภทการใชบริการของลูกคาไดดังนี้ 

ประเภทการบริการ ประเภทสินคาหลัก ประเทศนําเขา-สงออกหลัก 

บริการ Sea Freight เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณสํานักงาน/คอมพิวเตอร, ชิ้นสวน

ยานยนต, อาหารกระปอง, 

เหล็กและวัสดุกอสรางวัสดุกอสราง 

สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุน, จีน, 

ออสเตรเลีย 

บริการ Air Freight ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, ชิ้นสวนยานยนต จีน, ฮองกง, สิงคโปร 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยสามารถใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศใหแกกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม

อื่นๆ เชน เคมีภัณฑ เส้ือผา พลาสติก เปนตน โดยสามารถแบงกลุมลูกคาหลักๆ ของบริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้  

 (1)  กลุมผูประกอบการเพื่อการนําเขาและสงออก (Importer & Exporter) เปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทและบริษัท

ยอย โดยป 2557 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 89 ของรายไดจากการบริการ  
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 (2)  กลุมผูใหบริการรับจัดขนสงสินคาระหวางประเทศ (Co-Loader) เปนกลุมลูกคาที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ

บริษัท คือ ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล ซึ่งไมมีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือ

เปนบริษัทที่มีปริมาณสินคาไมมากพอที่จะใชบริการแบบเต็มตูคอนเทนเนอร ดังนั้น จึงจําเปนตองใชบริการของบริษัททั้งแบบ

เต็มตูและแบบไมเต็มตู ทั้งนี้ ลูกคากลุมนี้ถือเปนพันธมิตรทางการคากับบริษัท โดยป 2557 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 11 ของ

รายไดจากการบริการ  

บริษัทและบริษัทยอยเปนผูใหบริการขนสงสินคาในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลากและหางพวง โดยการใหบริการ

ดังกลาวเปนการสนับสนุนการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศเทานั้น ดังนั้น ลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนลูกคา

ตอเนื่อง ซึ่งใชบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศกับบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทและบริษัทยอยจะใหบริการจัดหา

รถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินคาเพื่อไปรับสินคาที่โรงงานของลูกคามาท่ีทาเรือเพื่อดําเนินการสงออก หรือรับสินคาจากทาเรือไป

สงมอบที่โรงงานของลูกคาในกรณีนําเขา เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับบริการและอํานวยความสะดวกตอลูกคา ซึ่งทําให

บริษัทและบริษัทยอยสามารถใหบริการลูกคาไดครบวงจรมากย่ิงขึ้น โดยบริษัทมีสัดสวนรายไดจากการบริการแบบครบวงจร 

ดังนี้ 

กลุมลูกคา 2555 2556 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กลุมลูกคาที่ใชบริการครบวงจร 426.43 67.64 362.20 68.49 481.30 71.81 115.30 67.12 

กลุมลูกคาที่ใชบริการอื่นๆ         

1. กลุมลูกคาที่ใชบริการ 

Freight อยางเดียว 168.90 26.79 123.29 23.32 146.62 21.88 37.71 21.95 

2. กลุมลูกคาที่ใชบริการ

เฉพาะ Custom & Transport 35.09 5.57 43.31 8.19 42.28 6.31 18.77 10.93 

รวมรายไดจากการบริการ  630.42 100.00 528.80  100.00 670.20  100.00  171.78 100.00 

หมายเหตุ: * กลุมลูกคาที่ใชบริการครบวงจร คือ ลูกคาที่ใชบริการ Freight และ บริการอื่นๆ เชน การใหบริการแบบ Door-toDoor  /  

Door-to-Port / Port-to-Door) 

** กลุมลูกคาที่ใชบริการอื่นๆ คือ ลูกคาที่ใชบริการเฉพาะดานใดดานหนึ่ง เชน Freight หรือ Custom & Transport 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกคากระจายอยูในอุตสาหกรรมตางๆ ไมมีการพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหน่ึง โดยลูกคา 10 ราย

แรกในป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 34.35 และรอยละ 21.68 ของรายไดจากการ

บริการ ตามลําดับ และไมมีลูกคารายใดมีสัดสวนรายไดเกินรอยละ 10 ของรายไดจากการบริการ  

2.3.3 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายเสนอราคาท่ีเหมาะสมแกลูกคา ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการและเงื่อนไขของ

การบริการ โดยกระบวนการใหบริการรับจัดการขนสงทั้งในและระหวางประเทศจะปรับใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา

แตละราย ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่นํามาพิจารณาในการคิดคาบริการ ไดแก รูปแบบการขนสง เสนทางการขนสง ระยะเวลาในการ

ขนสง ปริมาณสินคา ประเภทสินคา เปนตน โดยบริษัทและบริษัทยอยจะคิดคาบริการตามประเภท/ลักษณะการใหบริการ ดังนี้ 
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ชนิดของการใหบริการ การคิดคาบริการ 

SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT) FCL : คิดตามจํานวนตูสินคา และขนาดของตูสินคา และเสนทาง 

 LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) หรือ คิดตามน้ําหนัก (ตัน)

แลวแตวาจํานวนใดมากกวา 

AIR FREIGHT (EXPORT/IMPORT) คิดตามน้ําหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) 

แลวแตวาจํานวนใดมากกวา 

CUSTOMS คิดตามจํานวนใบขนสินคา และจํานวนตู และประเภทของสินคา 

TRANSPORT คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง 

โดยมีนโยบายการกําหนดราคาดังนี้ 

1. กําหนดราคาตามงบประมาณของลูกคา โดยนําเสนอบริการตาง ๆ ใหสอดคลองกับที่ลูกคาตองการภายใต

งบประมาณที่ลูกคากําหนด 

2. กําหนดราคาตามราคาตนทุนบริการบวกอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสม และเปนไปตามภาวะของอุปสงคและ

อุปทานในตลาด  โดยจะกําหนดราคาใหสามารถแขงขันในตลาดได  

3. กําหนดราคาเทียบกับคูแขง แตเสนอการใหบริการที่มากกวา โดยคํานึงถึงตนทุนที่แทจริงและโอกาสทางธุรกิจที่

จะไดฐานลูกคาใหมๆเปนปจจัยในการตัดสินใจ 

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการกําหนดราคาจากภาวะการแขงขันของตลาดในขณะน้ันและความตองการของลูกคาแตละ

รายควบคูกันไป 

2.3.4 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

ชองทางการจําหนายของบริษัทและบริษัทยอยแบงเปน 2 ชองทาง ดังนี้ 

1. การติดตอลูกคาโดยตรง  เปนการติดตอกับลูกคาโดยตรงผานทางทีมขายของบริษัทและบริษัทยอย หรือติดตอผาน

ทางเว็บไซดของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก www.wice.co.th และ www.sunexpress.co.th การเสนอบริการโดยการติดตอ

ลูกคาโดยตรงคิดเปนสัดสวนเฉล่ียประมาณรอยละ 80 ของรายไดจากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายทําหนาที่ติดตอและเขา

พบลูกคา เพื่อนําเสนอบริการที่เหมาะสมใหกับลูกคา ซึ่งเม่ือบริษัทไดรับโอกาสในการใหบริการแลว ลูกคามักจะใชบริการอยาง

ตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทมีทีมขายซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก คือ   

• ดูแลลูกคาปจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดี

และพยายามเสนอบริการใหลูกคาใชบริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดในฐานลูกคาเกา   

• มุงเนนขยายฐานลูกคาใหมในตลาดเปาหมายท่ีกําหนดไว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละ

อุตสาหกรรมที่มีความแตกตางกัน 

2. การติดตอลูกคาโดยผานตัวแทนในตางประเทศ (Oversea Agent) คิดเปนสัดสวนเฉล่ียประมาณรอยละ 20 ของ

รายไดจากการบริการ ซึ่งตัวแทนในตางประเทศทําหนาที่เปนผูติดตอประสานงานในการบริการจัดการขนสงในประเทศที่ตนเอง

เปนผูดูแลใหแกบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งถือเปนคูคาทางธุรกิจ โดยตัวแทนในตางประเทศก็จะแนะนําหรือมอบหมายใหบริษัท

เปนผูดูแลลูกคาของตัวแทนดังกลาวในการบริการจัดการขนสงในเขตประเทศไทยเชนกัน  
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 ทั้งนี้ บริษัทไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งไดแก TIFFA, TAFA, Conqueror Freight 

Network, CGLN ภายใต WCA Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network (รายละเอียดขอ 2.5.3) ซึ่งถือเปน

การประชาสัมพันธใหคูคาและลูกคารูจักบริษัทอีกชองทางหนึ่ง   
 
2.4  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

“การบริหารจัดการโลจิสติกส หมายถึง กระบวนการทํางานตางๆ ที่เก่ียวของกับการวางแผน การดําเนินงาน และการ

ควบคุมการทํางานขององคกร รวมท้ังการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เก่ียวของ ใหเกิดการเคล่ือนยาย        

การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management) 

รายงานโลจิสติกสของประเทศไทยประจําป 2556 รายงานวา ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยในป 2555 มีมูลคารวม 

1.76 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 14.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยมีสัดสวนลดลงจากรอย

ละ 14.70 ในป 2554 โครงสรางตนทุนโลจิสติกส ประกอบดวย ตนทุนคาขนสงสินคา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และ

ตนทุนการบริหารจัดการดานโลจิสติกส โดยตนทุนคาขนสงสินคาเปนองคประกอบหลักของตนทุนโลจิสติกสรวมของไทย คิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 50 ของตนทุนโลจิสติกสรวม รองลงมา คือ ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหาร

จัดการ คิดเปนรอยละ 40 และรอยละ 10  ของตนทุนโลจิสติกสรวม ตามลําดับ โดยองคประกอบท้ัง 3 สวนคิดเปนรอยละ 7.4 

รอยละ 5.7 และรอยละ 1.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ตามลําดับ (ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลคาการคาทั้งมูลคาการนําเขาและการสงออก ดังแสดงตามตาราง

ดานลาง 

                        (หนวย : ลานลานบาท) 

ป มูลคาการคา มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา 

2553 11.97 6.11 5.86 

2554 13.69 6.71 6.98 

2555 14.89 7.08 7.81 

2556 14.57 6.91 7.66 

2557  14.72 7.31 7.41 

ไตรมาส 1 ป 2557 3.63 1.81 1.82 

ไตรมาส 1 ป 2558 3.44 1.73 1.71 

  ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) คือ เปนประเทศที่ติดตอทําการซ้ือขายสินคา

และบริการกับประเทศเพื่อนบาน การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศ

ขยายตัว โดยตลาดสงออกสําคัญของไทย 5 อันดับแรกที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด สรุปไดดังนี้ 
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ลําดับ ประเทศ 
มูลคาการสงออก (หนวย: ลานลานบาท) 

2555 2556 2557 
ไตรมาส 1  
ป 2557 

ไตรมาส 1  
ป 2558 

1 จีน 0.83 0.82 0.86 0.21 0.18 

2 สหรัฐอเมริกา 0.70 0.69 0.77 0.18 0.19 

3 ญี่ปุน 0.73 0.67 0.70 0.18 0.17 

4 มาเลเซีย 0.38 0.40 0.41 0.10 0.09 

5 ฮองกง 0.40 0.40 0.40 0.11 0.10 

  ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

จากขอมูลในตารางขางตนแสดงใหเห็นวาในป 2557 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกไปประเทศจีนมากท่ีสุดคิดเปน

ประมาณรอยละ 11 ของมูลคาการสงออกรวม รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน ประเทศมาเลเซีย และฮองกง 

ซึ่งมีมูลคาการสงออกคิดเปนประมาณรอยละ 10.5  รอยละ 9.6 รอยละ 5.6 และรอยละ 5.5 ของมูลคาการสงออกรวม 

ตามลําดับ สําหรับในไตรมาสแรกของป 2558 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด คิดเปน

ประมาณรอยละ 10.9 ของมูลคาการสงออกรวม รองลงมาคือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศฮองกง และประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งมีมูลคาการสงออกคิดเปนประมาณรอยละ 10.4 รอยละ 9.8 รอยละ 5.8 และ 5.2 ตามลําดับ 

โครงสรางสินคาสงออกของไทย ประกอบดวย สินคาอุตสาหกรรม สินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรมเกษตร และ

สินคาแรและเช้ือเพลิง โดยสินคาสงออกในป 2557 ที่มีมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ                       

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 3) น้ํามันสําเร็จรูป 4) อัญมณีและเคร่ืองประดับ 5) เม็ดพลาสติก โดยรายงาน

เศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ป 2557 จากธนาคารแหงประเทศไทย ระบุวาสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัวตอเนื่อง

ตามการสงออกแผงวงจรพิมพและช้ินสวนคอมพิวเตอร ซึ่งไดรับอานิสงสจากวัฎจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลก 

สวนสินคาประเภทยานยนตและชิ้นสวน มีการหดตัวตามการสงออกรถยนตไปตลาดตะวันออกกลางและอาเซียน เนื่องจาก

เศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามันดิบที่ลดลงทําใหอุปสงคในประเทศชะลอตัว อยางไรก็ดี การสงออกช้ินสวนยานยนตไป

ยังตลาดอื่นยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง อยางไรก็ดีในไตรมาสที่ 1 ของป 

2558 มูลคาการสงออกสินคาปรับตัวลดลงในเกือบทุกหมวด เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและ

อาเซียน ประกอบกับราคาสินคาสงออกในบางหมวดยังอยูในระดับตํ่าตามทิศทางราคานํ้ามันดิบ นอกจากนี้ผลกระทบสวนหนึ่ง

มาจากหมวดสินคาอิเล็กทรอนิกสมีการปดซอมบํารุงโรงงานในระหวางไตรมาสนี้ ทําใหมูลคาการสงออกสินคาในไตรมาสแรกจึง

ลดลง ทั้งนี้ในสวนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ยังขยายตัวไดโดยเฉพาะการสงออกรถยนตไปยังตลาดกลุมประเทศยุโรป 

และประเทศออสเตรเลีย 

ทั้งนี้ ตลาดนําเขาสําคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบดวย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

มาเลเซีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยในป 2557 ประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาจากประเทศดังกลาวคิดเปนประมาณ

รอยละ 16.90  รอยละ 15.70 รอยละ 6.40 รอยละ 5.60 และรอยละ 5.60 ของมูลคาการนําเขารวม ตามลําดับ สวนในไตรมาส

แรกของป 2558 ประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาจากประเทศจีนมากที่สุด คิดเปนประมาณรอยละ 18.7 รองลงมาเปนประเทศ

ญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งมีมูลคานําเขาคิดเปนประมาณรอยละ 16.4 

รอยละ 7.0 รอยละ 5.9 และรอยละ 4.0 ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ลําดับ ประเทศ 
มูลคาการนําเขา (หนวย: ลานลานบาท) 

2555 2556 2557 
ไตรมาส 1  
ป 2557 

ไตรมาส 1  
ป 2558 

1 จีน 1.16 1.16 1.25 0.28 0.32 

2 ญี่ปุน 1.55 1.26 1.16 0.29 0.28 

3 สหรัฐอเมริกา 0.39 0.45 0.47 0.11 0.12 

4 มาเลเซีย 0.41 0.41 0.41 0.10 0.10 

5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 0.49 0.53 0.41 0.12 0.07 

  ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

โครงสรางสินคานําเขาของไทย ประกอบดวย สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป สินคาทุน สินคาเช้ือเพลิง สินคาอุปโภค

บริโภค และสินคายานพาหนะและอุปกรณการขนสง โดยสินคานําเขาในป 2557 ที่มีมูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก                

1) น้ํามันดิบ 2) เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 3) เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ 4) เคมีภัณฑ 5) เหล็ก เหล็กกลาและ

ผลิตภัณฑ โดยรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ป 2557 จากธนาคารแหงประเทศไทยระบุวาการนําเขามีการหดตัว

ลงเน่ืองจากการนําเขาน้ํามันดิบที่หดตัวลงอยางตอเนื่องทั้งปริมาณและราคา สวนในไตรมาสแรกป 2558 นั้นสินคานําเขา 5 

อันดับแรกยังคงเปนหมวดสินคาเดียวกับในการนําเขาป 2557 และการนําเขายังคงหดตัวเน่ืองจากการลดลงของราคาน้ํามันดิบ

เปนหลัก ในขณะท่ีปริมาณการนําเขาขยายตัวจากการนําเขาสินคาหมวดน้ํามัน 

เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบในการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยขอมูลกรมศุลกากรพบวาการขนสงสินคาทางเรือมี

มูลคาสูงสุดประมาณรอยละ 70 ของมูลคานําเขาสงออกรวม รองลงมาคือการขนสงสินคาทางเคร่ืองบินมีสัดสวนเฉล่ียประมาณ

รอยละ 25 ของมูลคานําเขาสงออกรวม ซึ่งมูลคาการขนสงมีรายละเอียดตามตารางดังนี้  

รูปแบบการขนสง 
มูลคาการขนสงสินคารวมขาเขาและขาออก 

2552 2553 2554 2555 2556 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ทางเรือ 6.46  65.91%     7.98  66.42% 9.40  67.74% 10.39  69.72% 10.21  70.19% 

ทางเคร่ืองบิน 2.68  27.38%     3.21  26.74% 3.44  24.78% 3.38  22.68% 3.26  22.41% 
ทางรถยนต 0.63  6.43%     0.80  6.62% 1.01  7.28% 1.11  7.43 1.07 7.34% 
ทางรถไฟ      0.01  0.11%     0.01  0.10% 0.01  0.08% 0.01  0.04% 0.00  0.03% 

ทางไปรษณียภัณฑและอืน่ ๆ 0.02  0.16%     0.01  0.12% 0.02  0.12% 0.02  0.13% 0.00  0.03% 
รวม 9.80  100.00%   12.01  100.00% 13.88  100.00%  14.91  100.00% 14.54  100.00%

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ทั้งนี้ ขอมูลจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ไดรายงานวา มูลคาการขนสงสินคาทางอากาศ
ของโลกไดขยายตัวรอยละ 4.5 ในป 2557 ซึ่งมากกวาการขยายตัวในป 2556 ซึ่งมีการขยายตัวเพียงรอยละ 1.4 โดยการ
ขยายตัวดังกลาวมาจากการขยายตัวในตลาดเอเชียแปซิฟก และแถบตะวันออกกลาง ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 46 และรอยละ 
29 ของการขยายตัว โดยการขนสงสินคาทางอากาศของตลาดเอเชียแปซิฟกขยายตัวรอยละ 5.4 จากอุปสงคที่มากขึ้นในการ
นําเขาสินคาสําหรับการผลิต ทั้งนี้ ตลาดในแถบตะวันออกกลางมีการขยายตัวมากที่สุดคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 11 โดย
สายการบินในแถบตะวันออกกลางไดมีการขยายเครือขายและเพิ่มกําลังการขนสงโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 11.1 ซึ่งการ
ขยายกําลังการขนสงคร้ังนี้ทําใหกําลังการขนสงโลกขยายตัวถึงรอยละ 37 ในป 2557  
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 แนวโนมธุรกิจโลจิสติกส 

 ธุรกิจขนสงระหวางประเทศและโลจิสติกส มีแนวโนมการเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยจากรายงาน
แนวโนมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects: GEP) จัดพิมพโดยธนาคารโลก รายงานวา ในป 2558 ประเทศกําลัง
พัฒนาจะเติบโตมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากราคาน้ํามับดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีเขมแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังคง
อยูในระดับตํ่า และความผันผวนที่นอยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหมที่มีขนาดใหญ โดยคาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะ
มีการขยายตัวประมาณรอยละ 3 ในป 2558 (จากรอยละ 2.6 ในป 2557) เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาจะมีการขยายตัวอยูที่
ประมาณรอยละ 4.8 ในป 2558 (จากรอยละ 4.4 ในป 2557) ในขณะท่ีเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงจากการลดนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหการเติบโตของจีนอยูที่ประมาณรอยละ 7.1 ในป 2558 (จากรอยละ 7.4 ในป 2557) สําหรับ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโนมขยายตัวอยูที่ประมาณรอยละ 3.2 ในป 2558 (จากรอยละ 2.4 ในป 2557) จากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจญี่ปุนมีแนวโนมขยายตัวอยูที่รอยละ 1.2 ในป 2558 (จากเดิมรอยละ 0.2 ในป 2557) ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดไดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

องคกรที่เกี่ยวของกับผูใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ 

FIATA หรือ "International Federation of Freight Forwarders Associations" จัดต้ังขึ้นในกรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2469 เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร (Non-Governmental Organization: NGO) เปน

องคกรระหวางประเทศท่ีเปนศูนยรวมบริษัทรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

องคสหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเปนอยางดี ปจจุบันเปนตัวแทนของกลุมธุรกิจบริษัทขนสงและโลจิสติกสกวา 

40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงคหลักขององคกร คือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการขนสงทั่วโลกใหเปนหนึ่งเดียว และ

เปนตัวแทนในการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของอุตสาหกรรมขนสง โดยมีสวนรวมในการเปนผูใหคําแนะนําและเปน

ผูเช่ียวชาญในการประชุมของหนวยงานสากลตาง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการขนสง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการการ

ขนสงของบริษัทในธุรกิจขนสงโดยการพัฒนาและสงเสริมเอกสารเก่ียวกับการขนสงและมาตรฐานการขนสงใหเปนระบบ

เดียวกันทั่วโลก ซึ่งสมาชิกจะตองสนับสนุนจุดประสงคของ FIATA และอยูภายใตกฎระเบียบตางๆ  

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทย หรือ TIFFA 

(Thai International Freight Forwarders Association) ซึ่ง TIFFA เปนสมาชิกของ FIATA ดวย สมาชิกของ TIFFA ตองปฏิบัติ

ตามขอกําหนดสําหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษาช่ือเสียงท่ีดีของวิชาชีพผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศโดยมี

หลักการดังนี้ 
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การขยายตัวของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลก ประเทศกําลังพัฒนา เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจอเมริกา เศรษฐกิจญี่ ปุน

ที่มา: ขาวจาก  www.worldbank.org 
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1. ดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพปกปองผลประโยชนของผูใชบริการ 

2. แขงขันอยูบนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชนของผูอื่น 

3. ไมเปดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคูแขงหรือของผูใชบริการ  

4. เคารพตอกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคม ของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดตอดวย 

5. เคารพตอหลักสากลของการดําเนินธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

 นอกจากน้ี บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายตอความสูญหาย ความเสียหายของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ ภายใตสัญญาประกันภัยที่กําหนดความคุมครองใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑความรับผิดของ

ผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสราง

ความม่ันใจใหกับผูใชบริการวาจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนสงได 

 ภาวะการแขงขัน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแบงโครงสรางของบริการโลจิสติกสไทยไวเปน 5 

ประเภท ไดแก การขนสงสินคา การจัดเก็บสินคา บริการดานพิธีการตางๆ บริการงานโลจิสติกสที่เก่ียวของกับการใหบริการเสริม 

และบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ ปจจุบันพบวาผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยมี 5 กลุมหลัก ไดแก 

ผูประกอบการขนสงทางบก ขนสงทางน้ํา ขนสงทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนสง และคลังสินคา รวมกวา 10,000 

บริษัท และกวารอยละ 80 เปนผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางหรือ SMEs (ที่มา: www.thai-aec.com) 

จากสถิติฐานขอมูลของ BOL (Business on Line) จํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหมในประเทศประเภทธุรกิจการ

ขนสงและสถานท่ีเก็บสินคาในป 2555 – ป 2557 มีจํานวนเทากับ 2,582 ราย 2,596 ราย และ 2,405 ราย ตามลําดับ ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในแตละป คูแขงรายใหมสามารถเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมไดงาย เนื่องจากสามารถเร่ิมตน

ธุรกิจไดต้ังแตขนาดเล็กดวยเงินลงทุนไมสูงมาก อาศัยความความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและสายการเดินเรือ/สายการบิน โดยผู

ใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร สวนใหญจะเปนบริษัทขามชาติ หรือผูประกอบการไทยรายใหญๆ เทานั้น  

ผูบริหารของบริษัทประมาณการมูลคาธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศจากรายไดของผูประกอบการท่ีเปน

สมาชิก TIFFA ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 80,000 ลานบาท ถึงแมวาตลาดโลจิสติกสจะมีขนาดใหญแตมีการแขงขันกันสูง 

เนื่องจากผูประกอบในธุรกิจโลจิสติกสแตละกลุมจะมีความชํานาญเฉพาะ การแขงขันกันในธุรกิจจะเนนที่ความชํานาญใน

เสนทางและประเภทของสินคา ความเร็วในการขนสง ความรวดเร็วในการตอบสนองตอลูกคา รวมถึงเครือขายที่มีคุณภาพและ

ความยืดหยุนของการใหบริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคา กลุมผูประกอบการรับจัดการขนสง

สินคาระหวางประเทศแบงไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมบริษัทขามชาติกับบริษัทรวมทุน (Joint Venture) เชน  YUSEN 

LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED, DHL GLOBAL FORWARDING (THAILAND) LIMITED, PANAPINA 

WORLD TRANSPORT (THAILAND) LTD., CEVA FREIGHT (THAILAND) LTD. เปนตน และกลุมผูประกอบการทองถ่ิน 

(Local Company) โดยผูประกอบการกลุมที่ 1 จะเปนผูครอบครองตลาดเนื่องจากมีขอไดเปรียบทางดานขนาดและเครือขาย 

แตกลุมผูประกอบการทองถ่ินมีความยืดหยุนของการใหบริการมากกวา ซึ่งบริษัทจัดไดวาเปนหนึ่งในผูนําดานใหบริการรับ

จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศในกลุมผูประกอบการทองถ่ิน โดยบริษัทมียอดขายจัดอยูหนึ่งในสิบลําดับแรกของกลุม

ผูประกอบการทองถ่ินที่เปนสมาชิก TIFFA รายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับ รายชื่อผูประกอบการทองถ่ินใน TIFFA 
 รายได ป 2555 

(ลานบาท)  
 รายได ป 2556 

(ลานบาท)  

1 PROFREIGHT INTERNATIONAL CO.,LTD. 631.68  619.12 

2 Leo Global Logistics Co.,Ltd. 584.77  614.67  

3 Siam Kargo Logistics Co.,Ltd          629.12             589.76  

4 UNITED MARINE LOGISTICS          424.36             564.65  

5 V. Cargo Co.,Ltd.          438.31             508.14  

6 ORIENT STAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.          443.05             497.98  

7 Acutech Co.,Ltd.          271.63             459.21  

8 CTI Logistics Co.,Ltd.          326.92             350.61  

9 ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)          439.25             348.99  

10 WORLD UNITED LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.          210.55             341.24  

ทั้งนี้ ผูประกอบการใน TIFFA หลายรายตามตารางดังกลาวขางตนประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับ Logistics ในหลาย

รูปแบบ  แตละรายจะมีลักษณะธุรกิจเฉพาะของตนเอง  อาทิเชน  บางรายเนนการใหบริการขนสงทางบก  (Inland 

Transportation) ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจจะไมเหมือนกับของบริษัทโดยตรง ในขณะที่บางรายใหบริการทั้งการรับจัดการ

ขนสงทางทะเลและทางอากาศดวยพรอมๆกัน ไมไดแยกเหมือนการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย 

โดยปจจุบันผูประกอบการท่ีถือเปนคูแขงที่สําคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก ผูประกอบการตางประเทศ

จํานวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีการใหบริการรับจัดการขนสงเนนเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกาและเนนกลุมสินคาและกลุมลูกคา

ใกลเคียงกับบริษัท รวมถึงมีการใหบริการขนสงทางรถยนตและคลังสินคา โดยบริษัทตางชาติดังกลาวมีขนาดธุรกิจใหญกวา

บริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทมองวาความสามารถในการยืดหยุนของการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยที่

มากกวา รวมถึงการใหบริการท่ีครอบคลุมครบวงจร ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีความสามารถในการแขงขันกับบริษัทคูแขง

ดังกลาวได 

ทั้งนี้ การใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผูนําเขา-สงออกสามารถเลือกใชบริการ

จากสายการเดินเรือโดยตรง หรือ เลือกใชบริการตัวแทนรับจัดการขนสง อยางไรก็ตาม สายการเดินเรือสวนใหญจะใหบริการ

ประเภททาเรือสูทาเรือ (Port-to-Port) ดวยปริมาณการขนสงเยอะ ในขณะท่ีตัวแทนรับจัดการขนสงสามารถเสนอการใหบริการที่

ยืดหยุนไดมากกวา ซึ่งผูนําเขา-สงออก มีแนวโนมที่จะเลือกใชตัวแทนรับจัดการขนสงเพิ่มขึ้น สําหรับการใหบริการรับจัดการ

ขนสงระหวางประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผูประกอบการสายการบินจะไมมีการใหบริการตรงกับลูกคา ดังนั้น 

ผูนําเขา-สงออกจะใชบริการจากตัวแทนรับจัดการขนสง  

ความไดเปรียบในการแขงขัน 
จุดเดนในการแขงขันสําหรับธุรกิจใหบริการขนสงของบริษัทอยูที่ศักยภาพในการใหบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความ

ตองการของลูกคา ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพรอมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งดวยความรู ทักษะความชํานาญ 

และประสบการณที่ผานมา ทําใหบริษัทมีความพรอมในดานตางๆ ในการแขงขัน โดยผูบริหารเช่ือวาบริษัทมีจุดเดนในการ

แขงขัน ดังตอไปนี้ 
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1. มีประสบการณในธุรกิจรับจัดการขนสงระหวางประเทศมานาน มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ และไดรับความ

ไววางใจจากลูกคามาตลอดระยะเวลากวา 20 ป 

2. มีการนําเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ใหกับลูกคา โดยสามารถใหบริการรับ

จัดการขนสงระหวางประเทศ ทั้งการนําเขาและสงออก โดยการขนสงทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูและแบบไมเต็มตู) 

และทางอากาศ และการใหบริการดานพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคา รวมถึง

การใหบริการขนสงสินคาแบบประตูสูประตู (Door to Door) และ แบบ Exwork ตลอดจนการใหคําปรึกษาในการ

จัดการระบบโลจิสติกสเพื่อใหสามารถประหยัดตนทุนใหลูกคา 

3. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ เชน มีผูชํานาญการศุลกากรให

คําปรึกษาดานพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชนในการนําเขาและสงออกระหวางประเทศ 

4. มีความชํานาญดานภูมิศาสตรในเสนทางการขนสงสินคาทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากวา 20 ป (Niche 

Market) สามารถรับและสงมอบสินคาไดทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาแบบประตูสูประตู ทั้งแบบเต็มตูและ

แบบไมเต็มตู 

5. มีเครือขายที่ดีกับบริษัทสายการเดินเรือ/สายการบิน และตัวแทนในตางประเทศ ซึ่งถือเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่

สําคัญ รวมทั้งบริษัทยังเปนภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนสงระหวางประเทศท้ังในและตางประเทศ ไดแก 

TIFFA, TAFA, Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต WCA Family Network, Dalian JCtrans Logistic 

Network (รายละเอียดขอ 2.5.3) 

6. เปนหนึ่งในกลุมเครือขาย Sun Express Group ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานจัดการขนสงทางอากาศ ซึ่งมีการ

ติดตอทําการคากันมานานและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหมีฐานลูกคาที่แนนอนและอัตรากําไรขั้นตนที่ดี โดย

มีการจัดทําขอตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหวางกัน   

7. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซํ้าซอนในการ

ทํางาน 

8. มีศักยภาพในการบริหารตนทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยมีการจองระวางตูคอนเทนเนอรใน

ปริมาณมาก เพื่อใหสามารถตอรองราคากับสายการเดินเรือและนําเสนอลูกคาในราคาท่ีแขงขันได ซึ่งจะชวยลด

ตนทุนในการขนสงสินคาใหกับลูกคาดวย 

2.5 การจัดหาบริการ   

2.5.1  การจัดหาแหลงที่มาของบริการ 

ธุรกิจรับจัดการขนสงระหวางประเทศ 
ธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงทางดานโลจิสติกสระหวางประเทศเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความรูและประสบการณใน

การบริหารจัดการกระบวนการทํางาน เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญของกระบวนการจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ ประกอบดวย การจัดหาระวางเรือ/เคร่ืองบิน ซ่ึงถือเปนตนทุนหลักของการใหบริการขนสงของบริษัท และการ

ประสานงานกับตัวแทนในตางประเทศเพื่อใหบริการแกลูกคา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) การจัดหาระวางเรือ/เครื่องบิน 

เนื่องจากคาระวางเรือ/เคร่ืองบิน เปนตนทุนหลักในธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ บริษัทและ

บริษัทยอยจึงมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เคร่ืองบิน เพื่อใหสามารถบริหารตนทุนไดอยางดีที่สุด การจองระวางเรือเสนทาง
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ไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดทําเปนสัญญากับสายการเดินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการตอสัญญาทุกป ในสัญญาจะ

ระบุขอตกลงเร่ืองราคาคาระวางภายใตปริมาณการซ้ือระวางขั้นตํ่า (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมี

การประเมินปริมาณงานจากขอมูลในอดีตและประเมินแนวโนมงานที่คาดวาจะไดรับกอนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อใหม่ันใจวา

จะสามารถขายระวางไดตามท่ีตกลงในสัญญา ซึ่งการจองระวางในปริมาณมากทําใหสามารถตอรองคาระวางและทําใหตนทุน

ของบริษัทแขงขันได ทั้งนี้ ราคาท่ีระบุในสัญญาสามารถเปล่ียนแปลงได โดยสายการเดินเรือจะตองแจงลวงหนาอยางนอย      

30 วัน สําหรับการจองระวางเรือในเสนทางอื่นและการจองระวางเคร่ืองบินจะไมมีการจัดทําเปนสัญญา โดยบริษัทจะนําขอมูล

การใชบริการของลูกคาที่ผานมา แลวทําการจองระวางเรือลวงหนากับสายการเดินเรือ ซึ่งเม่ือลูกคาติดตอขอจองระวางเรือ 

บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกคาไดทันที โดยบริษัทจะเปนผูคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมใหกับลูกคา 

ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทยอยจะประสานงานกับตัวแทนในตางประเทศเพ่ือใหชวยบริษัทจัดหาระวางในกรณีที่บริษัท

ตองใหบริการรับจัดการขนสงในเขตประเทศตางๆ ซึ่งในแตละปบริษัทและบริษัทยอยมีการจัดหาระวางเรือ/เคร่ืองบินจาก

ผูประกอบการขนสงจํานวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลําดับ  

นโยบายการคัดเลือกสายการเดินเรือ / สายการบิน / Co-Loader 

1. มีการใหบริการในเสนทางที่ลูกคาตองการ และมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความตองการของลูกคา 

2. เปนผูใหบริการที่มีความนาเช่ือถือ  

3. เปนผูใหบริการทีมีตนทุนที่แขงขันได 

4. เปนผูใหบริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินคาได 

(2) ตัวแทนตางประเทศ (Oversea Agent) 

ในกรณีที่บริษัทมีการใหบริการรับจัดการขนสงในเขตตางประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เปนพันธมิตรทาง

การคาในประเทศตางๆ เพื่อชวยดูแลการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนผูชวยบริษัทในการจัดเก็บคาบริการ

ในกรณีที่ลูกคาระบุใหเรียกเก็บคาบริการท่ีปลายทางในตางประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนตางประเทศจึงเปนส่ิงสําคัญ 

โดยตัวแทนของบริษัทในตางประเทศ ไดแก ผูประกอบการในธุรกิจรับจัดการขนสงในประเทศตางๆ ซึ่งมีประสบการณความ

ชํานาญและความนาเช่ือถือในการใหบริการดังกลาว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกลาวถือเปนพันธมิตรและคูคาที่สําคัญ เนื่องจากตัวแทน

ดังกลาวสามารถเลือกใหบริษัทเปนตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและใหบริการในเขตประเทศไทยไดดวยเชนกัน กลุมบริษัทมี

นโยบายในการคัดเลือกตัวแทนตางประเทศดังนี้  

นโยบายการคัดเลือกตัวแทนตางประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในตางประเทศแบงออกเปน 3 กลุมหลักๆ ดังนี้ 

1. กลุมบริษัทพันธมิตร (Group Company) ไดแก กลุมเครือขาย Sun Express Group ซึ่งประกอบดวยบริษัทใน 6 

ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศ

มาเลเซีย โดยมีเครือขายทั่วโลกกวา 100 แหง ถือเปนกลุมตัวแทนตางประเทศท่ีมีความสําคัญ ซึ่งมีความสัมพันธที่

ดีตอกันและมีการติดตอทําการคากันมานานกวา 10 ป โดยมีการจัดทําขอตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) 

ระหวางกัน  

2. กลุมภาคี (Conference) ที่บริษัทเขารวมเปนสมาชิก อาทิเชน Conqueror Freight Network, CGLN ภายใต WCA 

Family Network, และ Dalian JCtrans Logistic Network ซึ่งเปนสมาคมท่ีมีสมาชิกเปนผูประกอบการจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศในประเทศตางๆ และจะมีการประชาสัมพันธบริษัทที่เปนสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให

เปนที่รูจัก โดยบริษัทที่จะเขารวมเปนสมาชิกไดตองมีความนาเช่ือถือ และผานการตรวจสอบตางๆ จากสมาคมแลว  
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3. กลุมตัวแทนตางประเทศอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมเครือขายที่บริษัททํางานดวยมาเปนระยะเวลานานกวา 10 ป โดยมีการ

จัดทําขอตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหวางกัน 

บริษัทและบริษัทยอยจะพิจารณาเลือกกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 เปนหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุมนี้จะมีความนาเช่ือถือและ

ความรับผิดชอบ โดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทํางาน ความรวดเร็วในการตอบคําถามและติดตามงาน และ

ตนทุนในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทไมไดแยกนโยบายการคัดเลือกตัวแทนตางประเทศตามประเภทธุรกิจ Sea 

Freight และ Air Freight เนื่องจากการเลือกงานใหตัวแทนจะพิจารณาใหเหมาะสมกับธุรกิจของลูกคา โดยตัวแทนสวนใหญ

สามารถใหบริการลูกคาไดทั้ง Sea Freight และ Air Frieght 

ธุรกิจใหบริการขนสงในประเทศ 

ธุรกิจใหบริการขนสงในประเทศของบริษัทและบริษัทยอย เปนการใหบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนสงระหวาง
ประเทศ ซึ่งตองอาศัยความรูและประสบการณในการบริหารจัดการกระบวนการทํางาน เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานความปลอดภัยสูง ปจจัยสําคัญของกระบวนการขนสงที่มีคุณภาพ มีดังนี้  

(1) การจัดหาและการซอมบํารุงยานพาหนะที่ใชในกระบวนการขนสง   

ยานพาหนะที่สําคัญสําหรับใชในการขนสง ประกอบดวย รถหัวลาก และหางพวงบรรทุก โดยบริษัทจะส่ังซื้อจากผูผลิต

หรือตัวแทนจําหนายที่มีความนาเช่ือถือ พรอมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนสงใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งใน

ปจจุบันบริษัทมีการส่ังซ้ือรถจากผูผลิตหรือตัวแทนจัดจําหนาย โดยรถขนสงทุกคันไดมีการทําประกันภัยช้ัน 1 และประกันภัย

สินคาที่รับขนสง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลคาสูงกวาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใชงานของรถหัวลาก และหางพวงบรรทุก โดยจะทํา

การตรวจเช็คตามตารางเวลาท่ีไดมีการวางแผนไวแลว พรอมทั้งทําการซอมบํารุงและเปล่ียนอะไหลที่เส่ือมสภาพตามระยะการ

ใชงาน เพื่อใหรถสามารถใชงานไดอยางสมบูรณและมีอายุการใชงานยาวนาน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําสัญญาวาจางการใหบริการ

ซอมบํารุงรถบรรทุกฮีโน กับ บริษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษา 

 (2)  การจัดหาและการฝกอบรมพนักงานขับรถ  

พนักงานขับรถถือเปนบุคลากรท่ีมีสวนสําคัญสําหรับงานบริการขนสงที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงให

ความสําคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมารวมงาน โดยมีเกณฑการคัดเลือกหลักๆ ดังตอไปนี้  

 พนักงานขับรถตองมีประสบการณในการขับรถบรรทุกอยางนอย 2 ป  

 ตองมีใบอนุญาตขับรถสําหรับการขับขี่รถขนสงประเภท 3 และ 4 สําหรับขับรถประเภทรถหัวลาก  

 ตองผานการทดสอบจากบริษัท 

เม่ือไดรับการบรรจุเปนพนักงานขับรถแลว พนักงานขับรถตองผานการฝกอบรมกอนที่จะปฏิบัติงานจริง ปจจุบันบริษัท

และบริษัทยอยมีพนักงานขับรถรวม 28 คน (ณ 31 มีนาคม 2558) 

(3)  การจัดหาน้ํามันเช้ือเพลิง  

ปจจุบันรถขนสงของบริษัทใชกาช NGV โดยบริษัทและบริษัทยอยใชบริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย 

ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสําหรับใชจายชําระคาน้ํามันเช้ือเพลิงภายในวงเงินที่จํากัดไว ซึ่งจะมีบัตรประจํารถขนสงแตละคัน 

โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเม่ือใชจายชําระจะตองระบุรหัสผาน บริษัทและบริษัทยอยจะมีการคํานวณอัตราการใช

เช้ือเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใชจริง เพื่อใหสามารถควบคุมการใชเช้ือเพลิงในการขนสงได 
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(4)  การจัดหาผูประกอบการรถบรรทุกขนสง (Outsource)  

บริษัทเปนผูใหบริการขนสงดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวงแกลูกคาดวยตัวเอง ยกเวนในบางชวงเวลาท่ีจํานวน

รถบรรทุกไมเพียงพอท่ีจะใหบริการแกลูกคา โดยบริษัทจะติดตอกับผูประกอบการรถบรรทุกขนสง (Outsource) รายอื่นใหมารับ

งานตอไป เพื่อใหสามารถรองรับความตองการใชบริการรถบรรทุกขนสงอยางเพียงพอ โดยปจจุบันบริษัทมีผูประกอบการขนสงที่

อยูใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑในการเลือกผูประกอบการ คือ เปนผูใหบริการในรูปแบบบริษัท โดย

ใหบริการขนสงสินคาเปนธุรกิจหลัก และตองมีประกันภัยรถยนตและประกันสินคาขั้นตํ่า 1,500,000 บาท มีความสามารถใน

การใหบริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทตองการ 
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2.5.2 ขั้นตอนการดําเนินงานใหบริการ 
 

สรุปขั้นตอนการใหบริการขนสงระหวางประเทศ - ขาออก  
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี FCL และเคร่ืองบิน: จะจองระวางเรือ/เคร่ืองบิน เมื่อไดรับการยืนยันจากลูกคา 

กรณี LCL: จะจองระวางเรือลวงหนาและนําพื้นที่ระวางไปเสนอขายแกลูกคา 

ศึกษาขอมูลและความตองการของลูกคา นําเสนอเสนทางการขนสง  

รูปแบบการขนสง และวิธีการขนสงที่เหมาะสมใหกับลูกคาอยางนอย 3 ทางเลือก  

เพื่อใหลูกคาพิจารณาเลือกแผนการจัดสงที่เหมาะสมที่สุด  

 

สงเอกสารยืนยันรายละเอียดการจัดสงใหแกลูกคา 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนัดหมายการสงมอบสินคา 

กรณีการขนสงแบบเต็มตูคอนเทนเนอร 

สินคาจะถูกบรรจุใสตูคอนเทนเนอรในสถานที่

ของลูกคาแลวจึงมาสงมอบใหบริษัทที่ทาเรือ 

กรณีการขนสงแบบไมเต็มตูคอนเทนเนอร 

ลูกคาจะสงมอบสินคาใหบริษัทที่ทาเรือ เพื่อ

บรรจุเขาตูคอนเทนเนอร 

กรณีการขนสงทางอากาศ 

ลูกคาจะสงมอบสินคาที่ 

ทาอากาศยาน 

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

บริษัทจัดสง B/L ที่ไดรับจากสายการเดินเรือ หรือ  

AWB ที่ไดรับจากสายการบิน เพื่อนําไปรับสินคา 

กรณีลูกคาใหบริษัทเปนผูดําเนินการพิธีการศุลกากรและสงสินคาที่
ปลายทาง 
1.  จัดเอกสารใบตราสงใหแกลูกคา พรอมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกคา 
2. จัดเอกสารใบตราสงและ Invoice & Packing List ใหตัวแทนใน
ตางประเทศ 

3.   ประสานงานกับตัวแทนตางประเทศดําเนินการพิธีการศุลกากร 
ตลอดจนตรวจสอบสภาพและสงมอบสินคาใหผูรับปลายทาง 

4   ตัวแทนยืนยันการสงมอบสินคาใหบริษัททราบ พรอมทํา Settlement บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนตางประเทศชวยติดตาม

สถานะของสินคาจนถึงเมืองทาปลายทาง 

กรณีลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการรับสินคาปลายทาง 

จัดสงเอกสารใบตราสงใหแกลูกคา  

พรอมออก Invoice เรียกเก็บเงินลูกคา 
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สรุปขั้นตอนการใหบริการขนสงระหวางประเทศ - ขาเขา  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการดานกระบวนการใหบริการ บริษัทไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวย

เพิ่มศักยภาพและลดความซํ้าซอนในการทํางาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทํางานในแต

ละสวนงานใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพที่บริษัทกําหนด  

ศึกษาความตองการของลูกคาผูนําเขา และนําเสนอทางเลือกในการใหบริการนําเขาสินคา 

ลูกคาผูนําเขายืนยันการใชบริการในการนําเขาสินคา 

กรณีผูสงออกเปนผูดําเนินพิธีการศุลกากรและนําสินคาไป

สงมอบ ณ ทาเรือ/ สนามบิน ตนทาง (Port to Port) 

ตัวแทนของบริษัทในตางประเทศประสานงานกับสายการเดินเรือ / สายการบิน ในการแจงยืนยันตารางเรือใหกับผูสงออกและลูกคาผูนําเขา 

พรอมนัดหมายวันที่ทําการบรรจุสินคาข้ึนเรือ / เคร่ืองบิน (Loading) 

กรณีลูกคาผูนําเขาเปนผูดําเนินพิธีการศุลกากรและรับสินคา  

ณ ทาเรือ / สนามบิน ที่ปลายทาง (Port to Port) 

ตัวแทนบริษัทในตางประเทศทําการออกเอกสารใบตราสงสินคาใหกับผูสงออกที่ตนทาง หลังจากสินคาออกจากเมืองทาตนทาง 

กรณีตัวแทนของบริษัทในตางประเทศเปนผูดําเนินพิธีการศุลกากร

และรับสินคา ณ สถานที่ของผูสงออกที่ตนทาง (Ex-Work) 

ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในตางประเทศในการติดตามสถานะของสินคา 

และแจงลูกคาผูนําเขาลวงหนากอนที่สินคาจะถึงปลายทาง (ETA) เพื่อเตรียมเอกสารในการนําเขา 

กรณีบริษัทเปนตัวแทนลูกคาผูนําเขาในการดําเนินพิธีการ

ศุลกากรและขนสงสินคาจนถึงสถานท่ีของลูกคาผูนําเขา (Door) 

บริษัททําการแจงสินคาถึงปลายทางใหแกลูกคาผูนําเขา 

ประสานงานสงมอบใบสั่งปลอยสินคา (Delivery Order: D/O) 

ใหกับลูกคาผูนําเขาพรอมเก็บคาใชจายในการใหบริการ 

 

บริษัททําการแจงสินคาถึงปลายทางใหแกลูกคาผูนําเขา 

ประสานงานเพื่อรับใบสั่งปลอยสินคา (Delivery Order: 

D/O) จากสายการเดินเรือ / สายการบิน เพื่อดําเนินพิธีการ

ศุลกากรขาเขา 

นัดหมายกับลูกคาผูนําเขาเพื่อจัดสงสินคา ณ สถานที่ของ

ลูกคาผูนําเขาพรอมเก็บคาใชจายในการใหบริการ 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 33 

 

2.5.3 สรุปการเขารวมเปนภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและตางประเทศ 

ช่ือสมาคม ตราสัญลักษณ 
บริษัทที่

เปนสมาชิก 
วันที่เปน
สมาชิก 

วันส้ินสุดการ
เปนสมาชิก 

สมาคมในประเทศ     

สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  

(Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) 

 WICE 

 SUN 

6 ก.พ. 45 

10 พ.ย. 48 

ไมมีกําหนด 

ไมมีกําหนด 

สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย  

(Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) 

 WICE 

 SUN 

ป 2547 

ป 2550 

31 ม.ค. 59 

 31 ม.ค. 59 

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

 WICE  

 

12 ก.พ. 57 

 

11 ก.พ. 60 

 

หอการคาไทย  

(The Thai Chamber of Commerce Member ship) 

 WICE 

SUN 

17 ส.ค. 53 

17 ส.ค. 53 

ไมมีกําหนด 

ไมมีกําหนด 

สมาคมตางประเทศ     

Conqueror Freight Network  WICE 12 ก.ย. 54 จนกวา 
จะตกลงยกเลิก 

CGLN ภายใต  WCA Family Network  

 

 

 

WICE 

SUN 

26 ต.ค. 48 

26 ต.ค. 48 

 

25 ต.ค. 58 

25 ต.ค. 58 

Dalian JCtrans Logistic Network Co., Ltd.  WICE 3 พ.ย. 57 3 พ.ย. 58 

หมายเหตุ: ในการเขารวมเปนสมาชิกจะมีคาสมาชิกรายป 

Conqueror Freight Network (CQR/FN) เปนเครือขายของกิจการการใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ ที่จะ

คัดสรรผูใหบริการรับจัดการขนสงในเมืองตาง ๆ เพื่อทํางานรวมกันและชวยกันขยายฐานการดําเนินธุรกิจ ลดตนทุนและความ

เส่ียงตางๆ ใหสามารถแขงขันไดกับบริษัทตางชาติขนาดใหญ สมาชิกจะตองปกปองช่ือเสียงของเครือขายนี้ โดยการใหบริการท่ี

มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ซื่อสัตย มีการดูแลลูกคาที่ดี และ คิดคาบริการอยางสมเหตุสมผล 

สิทธิประโยชนของสมาชิก 

1. CQR/FN จะมีสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวในแตละทาเรือและทาอากาศยานหลัก ๆ และเม่ือเขาเปนสมาชิกแลว ชื่อ

และขอมูลติดตอของกิจการจะเขาไปอยูในรายชื่อใน intranet ใหสมาชิกคนอื่น ๆ สามารถติดตอและใชบริการ 

โดยเม่ือเปนสมาชิกใหมทาง CQR/FN จะชวยโฆษณาประกาศในส่ือทองถ่ินวากิจการเปนสมาชิกแลว  

2. สมาชิกสามารถใช Logo ของ CQR/FN ได 

3. Payment Protection Plan เปนวิธีใหสมาชิกที่เปนเจาหนี้ไดรับเงินที่คงคางจากการใหบริการสมาชิกอื่นที่เปน

ลูกหนี้ได ในกรณีที่สมาชิกลูกหนี้นั้นลมละลาย โดยครอบคลุมยอดหน้ีคงคางสูงสุด 25,000 USD ตอลูกหนี้ โดย

เจาหนี้จะตองพิสูจนใหไดวา invoice ที่ยังไมไดรับเงินนั้นเปนการใหบริการในการขนสงระหวางประเทศจริง เปน 

invoice ที่ออกตรงตามกฎของ CQR/FN และ ไดมีการทวงหนี้แลวอยางนอยสามคร้ังในเวลาท่ีเหมาะสม พรอมทั้ง
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แจงลูกหนี้ กับ CQR/FN ไมชากวา 90 วันนับจากวันที่ใน invoice วาจะทําการย่ืนเร่ืองตอ CQR/FN โดยทาง 

CQR/FN จะพิจารณาเร่ืองและจายเงินคืนทุก ๆ ไตรมาสแรกของป 

4. กิจการจะตองรายงานคาบริการการขนสงภายในประเทศใหกับ CQR/FN และตองอัพเดทคาบริการอยูเสมอ โดย 
CQR/FN จะเอาไปไวใน intranet ใหสมาชิกอื่นเขาถึงได เพื่อใชเปนราคาอางอิงสําหรับการใหบริการในเขตตาง ๆ 

5. ชวยจัดการปญหาขอพิพาทระหวางสมาชิก  

WCA Family Network เปนเครือขายกิจการบริการการขนสงที่ใหญ มีสมาชิกกวา 5,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย 
WCA ประกอบดวย เครือขายจํานวนมากและความชํานาญในการใหบริการ  

สิทธิประโยชนของสมาชิก 
1. รายชื่อสมาชิกจะเขาไปอยูใน list เพื่องายตอการหาและเลือกใชงาน 
2. Financial Protection Plan เปนการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไมไดรับชําระจากสมาชิกลูกหนี้ ใหสมาชิกเจาหนี้

สูงสุด 50,000 USD  
3. การประชุมเครือขายประจําปเพื่อใหประเทศสมาชิกมาพบปะและรวมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เปนการ

สงเสริมความสัมพันธและแลกเปล่ียนความรวมมือระหวางกัน โดยแตละประเทศสามารถนัดหมายเพ่ือพบปะ
เจรจากันในงานนี้ ทําใหลดคาใชจายในการเดินทางไปเจรจาในแตละประเทศ 

4. ชวยจัดการปญหาขอพิพาทระหวางสมาชิก 
Dalian JCtrans Network เปนเว็บไซดสําหรับบริษัทจัดการการขนสงในประเทศจีนทําหนาที่เปนตัวกลางในการหา

โอกาสในการขยายธุรกิจ ปจจุบันเว็บไซดนี้มีสมาชิกกวา 300,000 ราย ซึ่งถือวาเปนเว็บไซดที่รวบรวมบริษัทจัดการการขนสง
มากที่สุดในจีน หลังจากประสบความสําเร็จในจีนแลว JCtrans ก็ไดจัดทําเว็บไซดสําหรับบริษัทจัดการการขนสงสากลขึ้นมา 
หรือ www.jctrans.net เพื่อจะหาโอกาสในการขยายธุรกิจในระดับโลก ซึ่งมีสมาชิกแลวกวา 30,000 รายจาก 200 ประเทศ 

สิทธิประโยชนของสมาชิก 
1. ประชาสัมพันธบริษัทของสมาชิกใน website และ สมาชิกสามารถใช Logo ของ JCtrans ได 
2. ใหบริการขอมูลออนไลนใหกับสมาชิกเก่ียวกับบริษัทที่จะใหความรวมมือทางธุรกิจ 
3. เขารวมการประชุมประจําป 
4. Cooperation Risk Protection เปนสัญญาที่ JCtrans จายเงินใหกับเจาหนี้ ในกรณีที่ ทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ เปน

สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยูในขณะท่ีมีการสงเร่ืองใหกับทาง JCtrans โดย JCtrans จะจายยอดรวมกันสูงสุด
ไมเกิน 3,000 USD ตอป  

2.5.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอม และไมมีประวัติกระทําความผิดตามกฎระเบียบเก่ียวกับกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมกับหนวยงานภาครัฐ สําหรับการใหบริการขนสงดวยรถบรรทุกอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในเร่ืองของมลภาวะ
ทางอากาศอันเกิดจากควันจากทอไอเสียของรถขนสง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว จึงไดมีการให
ความรูเจาหนาที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑของหนวยราชการ 

2.5.5 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

- ไมมี -  

2.5.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

- ไมมี – 
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3.  ปจจัยความเส่ียง 

 กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา ปจจัยความ

เส่ียงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปจจัยความเส่ียงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู ซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังน้ันปจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะน้ีหรือที่บริษัทเห็นวาเปนปจจัย

ความเส่ียงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของคาระวาง 

  ตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบินถือเปนตนทุนหลักในการดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ โดยในป 

2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 ตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 83.69 รอยละ 78.59 รอยละ 

78.77 และรอยละ 76.00 ของตนทุนรวม ตามลําดับ ดังนั้น ความผันผวนของคาระวางซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคและ

อุปทานในตลาด มีผลกระทบตอตนทุนการใหบริการและอัตรากําไรสุทธิของกลุมบริษัท หากกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคา

คาบริการเพิ่มตามตนทุนคาระวางท่ีมีการปรับตัวขึ้นได ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน

ของคาระวาง จึงใหความสําคัญต้ังแตการจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณปริมาณความตองการของลูกคาและจองระวางใน

ปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองคาระวาง และมีการจัดทําเปนสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาตามที่ระบุ

ในสัญญา สายการเดินเรือจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทยอยจะตรวจสอบราคาคาระวาง

อยางใกลชิด เพื่อคาดการณสถานการณและแนวโนมของคาระวาง ทําใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถกําหนดราคาคาบริการ

ใหมีสวนตางกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของราคาคาระวางไดในระดับหนึ่ง  

โดยปกติการจัดทําสัญญากับสายเดินเรือ (เสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซ้ือระวางขั้นตํ่า ซึ่งจะไม

มีการระบุคาปรับในสัญญา ทั้งนี้ สัญญาบริการกับสายการเดินเรือแหงหนึ่ง (เสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา) ระบุวาในกรณีที่บริษัท

ไมสามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นตํ่าที่ตกลงในสัญญา บริษัทจะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาตอ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือ ตูคอนเทนเนอรขนาด 40 ฟุต) อยางไรก็ตาม บริษัทจะมีการประเมิน

ปริมาณงานจากขอมูลในอดีตและประเมินแนวโนมงานที่คาดวาจะไดรับกอนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถ

ขายระวางไดตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็ม สายการเดินเรือจะปฏิเสธิการจองระวางเรือ ซึ่งบริษัทจะสามารถลดยอด 

MQC (Minmum Quantity Commitment) ได โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยโดนคาปรับดังกลาว 

  3.1.2 ความเส่ียงจากความรับผิดชอบในตัวสินคา กรณีเกิดความเสียหาย 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความ

เส่ียงจากความเสียหายของตัวสินคาระหวางขนสงที่อาจเกิดขึ้นได กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินคาของลูกคาและไดมีการ

พิสูจนไดวาเปนการขนสงที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัท ในเบื้องตนบริษัทประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบชดเชยความเสียหาย

ใหกับลูกคา โดยบริษัทจะชวยสืบหาขอเท็จจริงและติดตามการชดเชยความเสียหายใหกับลูกคา ด้ังนั้น บริษัทจึงใหความสําคัญ

ในการคัดเลือกสายการเดินเรือ/สายการบิน รวมถึงผูประกอบการรถขนสง (Outsource) เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นกับสินคา และใหความสําคัญในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั่วไป เพื่อใหเกิด

ความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยยังไมเคยชําระคาชดเชย

ใหกับลูกคากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินคาอันสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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 3.1.3 ความเส่ียงในการแขงขัน  

ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทยมี 5 กลุมหลัก ไดแก ผูประกอบการขนสงทางบก ขนสงทางน้ํา ขนสงทาง

อากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนสง และคลังสินคา รวมกวา 10,000 บริษัท และกวารอยละ 80 เปนผูประกอบการขนาด

ยอมและขนาดกลางหรือ SMEs ซึ่งคูแขงรายใหมสามารถเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมไดงาย เนื่องจากสามารถเร่ิมตนธุรกิจได

ต้ังแตขนาดเล็กดวยเงินลงทุนไมสูงมาก อาศัยความความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและสายการเดินเรือ/สายการบิน (ตาม

รายละเอียดภาวะการแขงขันขอ 2.4) อยางไรก็ตาม การแขงขันกันในธุรกิจจะเนนที่ความชํานาญในเสนทางและประเภทของ

สินคา ความยืดหยุนในการจัดหาเสนทางขนสงตามงบประมาณของลูกคา ความรวดเร็วในการตอบสนองตอลูกคา รวมถึง

เครือขายที่มีคุณภาพและความยืดหยุนของการใหบริการในราคาท่ีเหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทมี

ประสบการณและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ มีการนําเสนอบริการท่ีครบวงจร ตลอดจนใหคําปรึกษาในการจัดการระบบโลจิ

สติกสเพื่อใหสามารถประหยัดตนทุนใหลูกคา ซึ่งบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคามาตลอดกวา 20 ป 

 3.1.4 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการใหบริการรับจัดการขนสงเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา  

บริษัทมีความเช่ียวชาญในเสนทางการขนสงสินคาทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากวา 20 ป สามารถรับและสงมอบ

สินคาไดทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสูประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนสงแบบเต็มตู (FCL) และแบบไม

เต็มตู (LCL) ทําใหบริษัทมีรายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) เสนทางไทย-

สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 34 ของรายไดจากการ

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล ดังนั้น แนวโนมของรายไดดังกลาวจะมีทิศทางเปนไปตามภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  

อยางไรก็ตาม การใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศของบริษัท จะใหบริการหลากหลายเสนทาง 

(Routing Diversification) เพื่อเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัยลบทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค โดยเสนทางระยะไกล

ไปยังทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกวาเม่ือเทียบกับเสนทางระยะส้ันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แตก็จะมีอัตรากําไรขั้นตนที่ตํ่ากวา 

โดยท่ีบริษัทเห็นวาการรักษาการใหบริการในเสนทางระยะไกลจะทําใหบริษัทเกิดความไดเปรียบในเร่ืองความสามารถในการ

แขงขัน ในขณะท่ีอัตราคาระวางเรือในการขนสงมีแนวโนมลดลง ในขณะที่การใหบริการในเสนทางระยะส้ันจะมีอัตรากําไรท่ี

ดีกวา แตการแขงขันที่สูงกวาเชนกัน ดังนั้น การทําธุรกิจของบริษัทก็จะพิจารณา ทั้งการเพ่ิมขึ้นของยอดขายและการรักษา

ความสามารถในการทํากําไร ทั้งนี้ สัดสวนรายไดในเสนทาง ประเทศญี่ปุน ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร ประเทศออสเตรเลีย มี

สัดสวนรายไดเฉล่ีย(ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ของประเทศดังกลาวรวมกันประมาณรอยละ 33 ของ

รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล  

3.1.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองใชความรูความชํานาญ รวมถึงประสบการณของผูบริหารและบุคลากรในการดําเนินงาน 

จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศสําหรับการสงออกหรือ

นําเขา รวมถึงผูไดรับใบอนุญาตเปนผูชํานาญการศุลกากรประจําบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหคําแนะนําแกพนักงานในสวนงาน

ตางๆไดซึ่งจะทําใหลูกคาที่มาใชบริการเกิดความม่ันใจและเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ ในกรณีที่บริษัทเกิดการขาด

แคลนบุคลกรดังกลาว อาจสงผลตอการดําเนินงาน  
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บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบาย

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานทั้ง

พนักงานเกาและพนักงานใหมอยางสมํ่าเสมอ บริษัทมีการจัดทําแผนการอบรมพนักงานประจําป โดยพนักงานแตละคนตองได

เขาอบรมอยางนอย 5 หลักสูตรตอป เพื่อใหเกิดความรูความสามารถและทักษะใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 

บริษัทยังจัดใหมีการทํางานแบบคูหู (Buddy) เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได ซึ่งชวยลดความเส่ียงของบริษัทใน

การพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดและพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

โดยพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยมีอายุการทํางานเฉล่ีย 5 ป และมีอายุการทํางานเฉล่ียของผูบริหารไมตํ่ากวา 20 ป 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับพนักงานและ

ผูบริหาร(ที่ไมใชกรรมการ)ของบริษัท จํานวน 7.50 ลานหุน พรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในคร้ังนี้ เพื่อ

สรางขวัญกําลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร บริษัทจึงคาดวานโยบายดังกลาวขางตนจะสามารถ

รักษาบุคลากรของบริษัทไวได โดยราคาเสนอขายจะเปนราคาเดียวกับที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไป 

 3.1.6 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ บริษัทอาจไดรับความเส่ียงจากความผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจากรายไดและตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศ โดย บริษัทมีรายไดเปนสกุล

เงินตราตางประเทศ คิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 25 ของรายไดจาก

การใหบริการ ซึ่งหากเงินบาทแข็งคาขึ้นยอมสงผลตอรายไดที่ไดรับลดลง และมีตนทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ คิดเปนสัดสวน

เฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 23 ของตนทุนบริการรวม ซึ่งในกรณีที่เงินบาทออนคา

ลง จะสงผลตอตนทุนท่ีสูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศยอมสงผลกระทบตอฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  

ทั้งนี้ ตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศดังกลาวเกิดจากการท่ีบริษัทมีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูประกอบการใน

ธุรกิจจัดการขนสงในตางประเทศเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนใหบริษัทในการประสานงานเพื่อใหบริการลูกคา ในทางกลับกันบริษัท

ก็มีรายไดจากการเปนพันธมิตรทางการคาดวยเชนกัน  การที่บริษัทมีรายไดและตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศจึงถือเปน

การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เปนบางสวน โดยบริษัทจะมีการติดตามขาวสาร

และความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณและหาทางปองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน โดยที่ผานมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไมจัดวามีนัยสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 

3.2 ความเส่ียงดานการบริหารจัดการ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร  

 ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุนรวมกันในบริษัทคิดเปนรอยละ 58.42 

ของทุนชําระแลว ถึงแมวาภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 43.81 ของทุน

จดทะเบียนชําระแลว คุณอารยา คงสุนทร และ คุณชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไม

วาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมาย

หรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอน



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 38 

 

กิจการบางสวนหรือทั้งหมด เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ือง

ที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได  

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 

3 ทาน และประธานกรรมการบริษัทจํานวน 1 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 8 ทาน เขารวมในการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ 

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 

 
3.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ทั้งนี้บริษัทไดย่ืนคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเกณฑกําไรจากการ

ดําเนินงาน เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2558 และบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวน

ไมตํ่ากวา 1,000 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ

ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได 
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4.  การวิจัยและพัฒนา 
 

-ไมมี- 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 รายละเอียดสินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพยถาวรที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม

เทากับ 142.15 ลานบาท รายละเอียดสินทรัพยถาวร แสดงไดดังนี้ 

ประเภทของสินทรัพย 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลคาสุทธิ  
หลังหักคาเส่ือมราคา

สะสม (บาท) 
ภาระผูกพัน 

สินทรัพยถาวร 

1 ที่ดิน  

 

23,800,000 

 

ไมมี 

  โฉนดเลขท่ี 69738  

เนื้อที่ 6 ไร 0 งาน 70 ตารางวา 

ที่ต้ัง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี  

 

เปนเจาของ 

 

 

  

2 อาคารและสวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงานใหญ 

ที่ต้ัง: 88/8 ถนนนนทรี แขวงชอง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

สวนปรับปรุงสถานท่ีจอดรถและวางตู

สินคา 

ที่ต้ัง: 35/6-7 หมู 1 ตําบลหนองขาม 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

เปนเจาของ 

 

 

เปนเจาของ 

 

21,520,594 

 

 

12,520,027 

 

ไมมี 

 

 

ไมมี 

3 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ 4,229,480 ไมมี 

4 ยานพาหนะ เปนเจาของ 15,669,034 ไมมี 

เปนผูเชา (เชาการเงิน) 63,740,835 ไมมี 

5 สินทรัพยระหวางกอสราง เปนเจาของ 670,000 ไมมี 

  รวม 142,149,970   

 นอกจากทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกลาวขางตนแลว บริษัทไดเชาพื้นที่สํานักงาน โดยมี

รายละเอียดสัญญาเชาดังนี้  

สัญญาเชา รายละเอียดของสัญญา 

1. สัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคาร 

 โฉนดเลขท่ี 53901 เลขท่ีดิน 376 หนาสํารวจ 11348  

 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

ผูเชา :   WICE 

ผูใหเชา :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                          (เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 
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สัญญาเชา รายละเอียดของสัญญา 

 เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา 

 

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577  

คาเชา : ปที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท 

                        ปที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท 

                        ปที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท 

                        ปที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท 

                        ปที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท 

                        ปที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท 

                        ปที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท 

                        รวมคาเชาทั้งส้ินจํานวน 30,539,586 บาท 

วัตถุประสงค   :    เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัท 

การตอสัญญา :   ใหสิทธิแกผูเชาตอระยะเวลาเชาไปอีก 3 ป โดย

ตองแจงผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

กอนวันส้ินสุดสัญญา  

2. สัญญาเชาที่ดินและอาคาร  

-  โฉนดเลขท่ี 164087 เลขท่ีดิน 5612 หนาสํารวจ 32222 

ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เนื้อที่ดิน 42 ตารางวา 

- อาคารพาณิชยบนที่ดินดังกลาวจํานวน 3 ชั้น 2 คูหา 

 

ผูเชา  :   WICE 

ผูใหเชา  :   นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร  

                          (เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 

ระยะเวลา   :  1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560 

คาเชา  :   31,000  บาทตอเดือน 

วัตถุประสงค   :    เพื่อใชเปนหนวยบริการของบริษัทที่แหลมฉบัง 

การตอสัญญา : ใหสิทธิแกผูเชาตอระยะเวลาเชาไปอีก 3 ป โดย

ตองแจงผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

กอนวันส้ินสุดสัญญา 

3.. สัญญาเชาอาคารของ SUN 

 - พื้นที่หองของอาคารเลขท่ี 88/8 ชั้นที่ 4 ถนนนนทรี  

   แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

ผูเชา :   SUN (บริษัทยอย) 

ผูใหเชา :   WICE   

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

พื้นที่เชา       :   308 ตารางเมตร 

คาเชา  :  55,400  บาทตอเดือน 

คาบริการ      :   55,400 บาทตอเดือน 

วัตถุประสงค   :  เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัทยอย 

การตอสัญญา : ผูเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนครบกําหนดอายุ

สัญญา 
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สัญญาเชา รายละเอียดของสัญญา 

4.. สัญญาเชาสํานักงาน สาขาสุวรรณภูมิ 

 - หองภายในอาคารตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ 

    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

-  อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4) 

 

ผูเชา :   SUN (บริษัทยอย) 

ผูใหเชา :   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557  - 30 มิถุนายน 2560 

พื้นที่เชา       :   51.25 ตารางเมตร 

คาเชา  : 17,937.50 บาทตอเดือน 

วัตถุประสงค    :  เพื่อใชเปนสาขาของบริษัทยอย 

การตอสัญญา  :  ผูเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน กอนครบกําหนดอายุ

สัญญา 

5.2 รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจเทากับ 0.12 ลานบาท โดยรายการ

ดังกลาวไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร  

5.3 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ  

5.3.1 สรุปสัญญากับสายการเดินเรือ 

บริษัทมีการทําสัญญาบริการกับสายการเดินเรือ  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1.  เสนทางการขนสงหลัก ไดแก เสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา 

2.  สายการเดินเรือมีหนาที่ใหบริการจัดระวางเรือใหบริษัทตามปริมาณขั้นตํ่า (Minimum Quantity Commitment: 

MQC) ที่ระบุไวในสัญญาบริการ 

3.  บริษัทจะชําระคาระวางใหกับสายการเดินเรือตามอัตราท่ีระบุในสัญญาบริการ 

4.  สัญญาบริการมีอายุ 1 ป และมีการตอสัญญาทุกป 

5. สายการเดินเรือมีความรับผิดชอบในสินคาตามที่ระบุไวในใบตราสง (Bill of Landing) 

ทั้งนี้ มีสายการเดินเรือ 1 แหงระบุวาในกรณีที่บริษัทไมสามารถขายระวางเรือตามปริมาณข้ันตํ่าที่ตกลงในสัญญา 

บริษัทจะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือ ตูคอนเทน

เนอรขนาด 40 ฟุต) อยางไรก็ตาม บริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากขอมูลในอดีตและประเมินแนวโนมงานท่ีคาดวาจะ

ไดรับกอนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถขายระวางไดตามท่ีตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็ม สายการ

เดินเรือจะปฏิเสธการจองระวางเรือ ซึ่งบริษัทจะสามารถลดยอด MQC ได โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยโดนคาปรับดังกลาว 

5.3.2 สรุปสัญญากับตัวแทนตางประเทศ 

กลุมเครือขาย Sun Express Group สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. รวมกันพัฒนาการขนสง รวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลในแง คาบริการ การแขงขัน การขาย และการปฏิบัติการ และ

แนะนําถึงธุรกิจขนสงและธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได 

2. ทั้งสองฝายสามารถใชเครือขายของกันและกันในการปฏิบัติงาน 
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3. ทั้งสองฝายแตงต้ังอีกฝายเปน non-exclusive agent ของตน ในแตละประเทศ 

4. ทั้งสองฝายจะเสนออัตราคาบริการที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
5. ทั้งสองฝายตกลงที่จะไมทําธุรกิจที่แขงขันกัน ถาไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

6. ทั้งสองฝายจะตองสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานในการขนสงทั้งทางบก ทางอากาศ และ

ทางทะเล รวมถึงการรักษาความสัมพันธกับลูกคา ผูประกอบการขนสง และหนวยงานตาง ๆ  

7. ทั้งสองฝายจะตองจัดใหมีการบริการที่จําเปนเก่ียวกับการนําเขาและสงออก เชน พิธีการศุลกากร, การจัดเก็บสินคา, 

การสงมอบสินคา, การดูแลสินคาระหวางทาง, การสงสินคาตอเนื่อง, จัดเก็บคาบริการจากลูกคา เปนตน 

8. บริษัทผูรับสินคาจะตองตรวจตราสินคาวามีความเสียหายหรือสูญหายหรือไม ถามีความเสียหายตอสินคาเกิดขึ้น
จะตองแจงบริษัทประกันภัยใหรับผิดชอบ และแจงบริษัทตนทางทันทีผานโทรสารหรืออีเมล เพื่อหาวิธีดําเนินการ

ตอไป 

9. ทั้งสองฝายจะชําระคาตอบแทนและคาบริการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอตกลง 

10. ขอตกลงมิไดกําหนดวันส้ินสุดของสัญญา จนกวาจะมีการขอยกเลิกจากฝายใดฝายหน่ึงเปนลายลักษณอักษรอยาง

นอย 90 วัน 

11. ขอตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝายใดฝายหน่ึงไมทําตามที่ระบุไวในขอตกลง 

กลุมตัวแทนตางประเทศอื่น สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

1. บริษัทและตัวแทนตางประเทศจะชวยประชาสัมพันธซึ่งกันและกันในเขตประเทศและเครือขายของตนเอง 

2. บริษัทและตัวแทนตางประเทศจะประสานงานในการใหบริการจัดการขนสงใหกันและกัน 

3. บริษัทและตัวแทนตางประเทศจะชําระคาตอบแทนและคาบริการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอตกลง 

4. ตัวแทนตางประเทศจะไมปลอยหรือสงสินคาใหกับผูรับจนกวาจะไดรับการชําระเงินจากผูรับสินคา 

5. ในกรณีที่เกิดปญหา เชน ไมสามารถสงสินคา, สินคาถูกปฏิเสธการรับ, สินคาเสียหาย เปนตน ตัวแทนตางประเทศ

จะตองแจงใหบริษัททราบทันที เพื่อหาทางแกไข 

6. ขอตกลงมิไดกําหนดวันส้ินสุดของสัญญา จนกวาจะมีการขอยกเลิกจากฝายใดฝายหน่ึงเปนลายลักษณอักษร 

7. ขอตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝายใดฝายหน่ึงไมทําตามที่ระบุไวในขอตกลง 
 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบรษัิทรวม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการที่เปนสวนสนับสนุนกิจการ

ของบริษัท อันจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัท โดย

สามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีเงิน

ลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99    
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6.  โครงการในอนาคต 

บริษัทและบริษัทยอยมีแผนในการขยายธุรกิจและฐานลูกคาสําหรับป 2558 – ป 2559 ดังตอไปนี้  

1. ลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง 

บริษัทมีแผนขยายการใหบริการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง ซึ่งเปนบริการสวนเพิ่มเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาที่ใชบริการขนสงสินคาระหวางประเทศกับบริษัทหรือบริษัทยอย ที่ตองการใหบริษัทหรือบริษัทยอย
เปนผูดําเนินการขนสงสินคาจากโรงงานไปที่ทาเรือ/ทาอากาศยาน หรือจากทาเรือ/ทาอากาศยานไปที่โรงงาน ซึ่งปจจุบันในบาง
ชวงเวลาจํานวนรถบรรทุกไมเพียงพอที่จะใหบริการแกลูกคา โดยบริษัทจะติดตอกับผูประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง 
(Sub-Contract) รายอ่ืนใหมารับงานตอไป เพื่อใหสามารถรองรับความตองการใชบริการรถบรรทุกขนสงอยางเพียงพอ บริษัท
จึงมีแผนเชาซ้ือรถบรรทุกหัวลากจํานวน 20 คัน และหางพวงจํานวน 33 คัน โดยคาดวาจะตองใชเงินลงทุนรวมประมาณ 80 
ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก (IPO) 
ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลากไปแลวจํานวน 5 คัน และหางพวงจํานวน 10 คัน 

2.  ขยายการใหบริการคลังสินคา 

บริษัทมีแผนขยายการใหบริการคลังสินคาเพิ่มจากการใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศในปจจุบัน 
เพื่อใหสามารถเพ่ิมการใหบริการแกลูกคาไดมากย่ิงขึ้น โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปนการตอยอดการใหบริการใน
ปจจุบัน เนื่องจากบางครั้งลูกคาที่นําเขายังไมพรอมที่จะรับสินคาเขาที่โรงงาน หรือลูกคาที่สงออกตองการหาท่ีพักสินคากอนที่
จะบรรจุลงเรือ หรือทําใหบริษัทบริหารจัดการสินคาของผูนําเขา/สงออกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหการจัดระวางเรือเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนตน บริษัทจึงมีแผนที่จะซ้ือที่ดินและสรางเปนคลังสินคาขนาดประมาณ 9,000 ตารางเมตร เพื่อใหลูกคา
เชาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินคา โดยคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 150 ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนจะมาจากการระดมทุนเสนอขาย
หุนตอประชาชนคร้ังแรก (IPO) ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวางพิจารณาหาสถานท่ีที่เหมาะสม ซึ่งหลังระดมทุนและจัดหาสถานท่ี
เหมาะสมไดแลว คาดวาจะใชระยะเวลาจนเสร็จพรอมดําเนินการประมาณ 24 เดือน 

3.  ขยายลานจอดรถบรรทุกหวัลาก-หางพวง 

บริษมีแผนขยายลานจอดรถประมาณ 4,000 ตารางเมตร ที่หนวยใหบริการแหลมฉบัง เพื่อรองรับจํานวนรถหัว
ลาก-หางพวงที่เพิ่มขึ้น โดยคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 10 ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนจะมาจากการระดมทุนเสนอขายหุน
ตอประชาชนครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะใชที่ดินที่วางอยูในปจจุบัน ซึ่งต้ังอยูที่เดียวกับลานจอดรถบรรทุกของบริษัทที่
แหลมฉบัง โดยหลังการระดมทุนคาดวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินการขยายลานจอดรถประมาณ 12 เดือน 

4.  พัฒนาระบบสารสนเทศ 

บริษัทอยูระหวางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทวาจาง 
บริษัทภายนอกเปนผูพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการพัฒนาระบบจะแบงเปน 2 Phase คือ การ
พัฒนาระบบงานภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงขอมูลและลดความซ้ําซอนในการทํางาน ซึ่งคาดวาจะเร่ิม
ติดต้ังระบบและใชงานไดประมาณตนป 2559 สําหรับ Phase ตอมาจะเปนการพัฒนาระบบงานใหสามารถทํางานออนไลนได 
โดยมีแผนจะเร่ิม Phase ที่สองประมาณเดือนเมษายน ป 2559 ทั้งนี้ คาดวาการพัฒนาจะใชเงินลงทุนรวมประมาณ 10 ลาน
บาท ซึ่งแหลงเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งแรก (IPO) 

โครงการในอนาคตดังกลาวจะเปนสวนสนับสนุนใหการบริการของบริษัทและบริษัทยอยครบวงจรมากย่ิงขึ้น ทําให
สามารถรองรับความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และจะเปนสวนกระตุนใหธุรกิจเติบโตขึ้น  
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสินทรัพยของบริษัทเกิน

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอยางมีนยัสําคัญ  

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทแหงหนึ่งไดฟองรองบริษัทยอยในคดีแพง เพื่อเรียกรองใหชดใชคาเสียหายจากการ

รับขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยบริษัทดังกลาวไดฟองตอศาลใหบริษัทยอยชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 3.1 ลานบาท 

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาบริษัทยอยจะชําระเงินใหแกบริษัทดังกลาวเสร็จส้ิน อยางไรก็

ตาม บริษัทยอยไดฟองแยงใหบริษัทดังกลาวชําระเงินทดรองในการเปนตัวแทนจัดการขนสงสินคาจํานวนเงิน 0.2 ลานบาท 

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาบริษัทดังกลาวจะชําระใหแกบริษัทยอยเสร็จส้ิน ขณะที่คดีอยู

ระหวางการพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อ

วาคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางจะไมสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  

โดยบริษัทไดแตงต้ังที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับคดีดังกลาว ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวามี

โอกาสสูงที่ศาลชั้นตนจะพิพากษายกฟองโจทกสําหรับ บริษัท ซัน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (SUN) เพราะวา SUN ไมได

มีสวนเกี่ยวของในการขนสงสินคาพิพาทไมวาในชวงทางใดชวงทางหนึ่ง แต SUN เปนเพียงตัวแทนรับจัดการขนสง (Freight 

Forwarding Agent) ใหกับโจทก และไดทําหนาที่ในฐานะตัวแทนผูรับจัดการขนสงของโจทกครบถวนและไมไดทําผิดหนาที่

ของตนแตอยางใด จึงไมตองรับผิดตอโจทก 
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8.  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 

- ไมมี   - 
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สวนที่ 2.3 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

9.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
9.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท  โดยเปนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน  225,000,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท บริษัทไดขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ผูบริหารที่มิใช

กรรมการของบริษัทและพนักงานของบริษัทรวมจํานวนรวม 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งทุนชําระแลว

ภายหลังการเสนอขายหุนคร้ังนี้ เปนจํานวนเงิน 300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 0.50 บาท  

9.2  ผูถือหุน 
 รายชื่อผูถือหุนของบริษัท แสดงไดดังตารางขางลางนี้  

รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 ภายหลังการเสนอขาย 

แกบุคคลทั่วไป 
จํานวน (หุน) รอยละ จํานวน (หุน) รอยละ 

1. กลุมคุณอารยา คงสุนทร*     
    1.1  นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 34.21 153,939,380 25.65 
    1.2  นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 24.21 108,939,320 18.15 
    1.3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 66,857,280 14.86 66,857,280 11.14 
    1.4 นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 46,298,200 10.29 46,298,200 7.72 
    1.5 นายราม ตันติกุลสุนทร 11,657,880 2.59 11,657,880 1.94 
           รวม 387,692,06060 86.15 387,692,060 64.62 
2.  นายฟุง ไตย ไวย 15,577,060 3.46 15,577,060 2.60 
3. กลุมนายลิม เมง ปุย **     
    3.1  นายลิม เมง ปุย 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
    3.2  นายเลียน ฮก ลุง 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
    3.3  นางสาวชู ยิ โนจ 15,576,960 3.46 15,576,960 2.60 
           รวม 46,730,880 10.38 46,730,880 7.80 

4. เสนอขายแกบุคคลทั่วไป พนักงาน และผูบริหาร(ที่
มิใชกรรมการ)ของบริษัท: 

     - บุคคลทั่วไป 
     - พนักงานและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท   

 
 

- 
- 
 

 
 

- 
- 
 

 
 

142,500,000 
7,500,000 

 

 
 

23.75 
1.25 

 รวมทั้งหมด 450,000,000 100.00 600,000,000 100.00 
หมายเหตุ: *กลุมนางอารยา คงสุนทร หมายเลข 1.3, 1.4, 1.5 มิไดเปน บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย หรือเปน Concert Party 

กับหมายเลข 1.1, 1.2 แตอยางใด 
 **กลุมนายลิม เมง ปุย ทั้ง 3 คน เปนผูถือหุนใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ซ่ึงต้ังอยูในประเทศสิงคโปร แตบุคคลในกลุม

ดังกลาวมิไดเปน บุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย หรือเปน Concert Party กันแตอยางใด  
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9.3 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ

คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผล

ระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน

การประชุมคราวถัดไป 

9.4 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม:   

กําหนดนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ในอัตรารอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมอาจ

กําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนไดหากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวน

ดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท  
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10.  โครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายใน 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
นางอารยา คงสุนทร 

โครงสรางองคกร 
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)  

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

นายชูเดช คงสุนทร 

ผูจัดการฝายขายและ

การตลาด 

นางสาวสมใจ ปุราชะโก 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจใน 

Eastern Seaboard 

นายราม ตันติกุลสุนทร 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ  

ดานจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร (รักษาการ) 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ  

ดานพิธีการศุลกากร 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร (รักษาการ) 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

สวนที่ 2 หนา 50 

 

10.1   คณะกรรมการ  
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และผูบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

คณะกรรมการบริษัท  

 บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายเอกพล พงศสถาพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นางอารยา คงสุนทร กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน 

5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการ 

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นายวิชัย แซเซียว กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

    โดยมี นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ นางสาวฐิติมา       

ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในส่ีคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท 

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทจํากัด คร้ังที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท

มหาชนจํากัด คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ

บริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท   โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้  

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน  4  เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว  และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร  ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก

ถอนเปล่ียนแปลง  หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 
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นอกจากน้ี  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ 

โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้  การมอบอํานาจนั้นตอง

ไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑที่

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้  คณะกรรมการ

ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก  เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน เชน  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท  การแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  อาทิเชน  การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขาย

ทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน  แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ  และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน

เงิน  หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว  

9. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป  

10. กําหนดโครงสรางองคกร หรือมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูดําเนินการ 
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดย

อยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะไมมี

การมอบอํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ 

12. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  หรือเขาเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวา

จะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

13. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น 

หรือถือหุน  หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทจํากัด คร้ังที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท

มหาชนจํากัด คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทานประกอบดวย  

1. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค ประธานกรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ  

2. นายวิชัย แซเซียว กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณ

เพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาววรลักษณ ล้ิมสุขประเสริฐ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง/ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา / ผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง)  

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 

รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึง

ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ี

อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมเปน

กรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผู

ใหบริการทางวิชาชีพดวย 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปน

ผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
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9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

ฯ และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกับฝายจัดการเก่ียวกับความเส่ียงที่สําคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝายจัดการได

ดําเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดังกลาว 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม กฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
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8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําใดดังตอไปนี้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึงตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ 

10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ

ภายนอก หรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวา มีความจําเปนและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เก่ียวของทั้งหมด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย  

1. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายวิชัย แซเซียว  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นางอารยา คงสุนทร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตางๆ (ถามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผูถือหุนในภายหลัง)  

2. ดําเนินการสรรหาและนําเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนคร้ังแรก 

และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและสมควรไดรับเลือกต้ัง

ใหม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังเปน

กรรมการบริษัทตอไป 

3. พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศนและกลยุทธ

ทางดานทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบริหารของบริษัท 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกําหนดการใหโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปของทั้งบริษัท โดยใชเกณฑ

มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสรางเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
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คณะกรรมการบริหาร  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  มีมติใหแตงต้ังกรรมการบริหารจํานวน 4 

ทาน ประกอบดวย  

1. นางอารยา คงสุนทร  ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายชูเดช คงสุนทร      กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

3.   นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน 

4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 มีมติใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ 

หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนิน

ธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ใหความ

เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง และมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/

ขอกําหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ

บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ  และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจาย

ประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในท่ี

ประชุมคราวตอไป 

4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการจัดซื้อสินคาและบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 

10 ลานบาท (สิบลานบาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 

5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ 

ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลานบาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 

6. อนุมัติการเสนอราคาสินคาและ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินเกินกวา 20 ลานบาท (ย่ีสิบลาน

บาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 

7. อนุมัติงบประมาณการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหน้ี สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ือ

อื่นใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลท่ัวไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน     

10 ลานบาท (สิบลานบาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 

8. อนุมัติงบประมาณรายจายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ตอรายการ / โครงการ 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

สวนที่ 2 หนา 56 

 

9. อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทของแตละประเภท 

10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และดานการ

ปฏิบัติการอื่นๆ  

11. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง  การโยกยาย  การกําหนดเงิน

คาจาง  คาตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร  และการเลิกจาง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

12. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว  และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให กรรมการผูจัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานตางๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะ

เปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ยังมีมติการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังนี้    

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารของบริษัททุกประการ 

4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ และ/หรือ ใหเปนไปตาม

ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ

อํานาจชวงใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ไมวา

ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท 

รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัท  

7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการจัดซื้อสินคาและบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 

5 ลานบาท (หาลานบาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนมัุติ และการจัดซื้อเคร่ืองมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร

ที่ใชในการดําเนินงาน  ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5 ลานบาท (หาลานบาท) ตามที่อนุมัติไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 
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8. อนุมัติการเสนอราคาสินคาและ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเกินกวา 20 ลานบาท (ย่ีสิบลาน

บาท) ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ 

9. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ืออื่นใดจาก

ธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5 ลานบาท 

(หาลานบาท)  

10. อนุมัติงบประมาณรายจายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ตอรายการ / โครงการ 

11. อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทของแตละประเภท 

12. พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว        

แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท  

13. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการ

พนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเก่ียวกับพนักงานทั้งหมด

ของบริษัท  ยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร  

14. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท  

และเพื่อรักษาระเบียบ  วินัยการทํางานภายในองคกร 

15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร เปนคราวๆ ไป 

 ทั้งนี้  ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีประธานเจาหนาที่บริหารมีสวนไดเสีย  หรือมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทไมได  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว  และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการ

บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแกไขอํานาจประธานเจาหนาที่บริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท 

  นอกจากนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี

รายละเอียดการมอบอํานาจหลักเกณฑที่ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้  การมอบอํานาจนั้นตองไม

มีลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เก่ียวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท   

นโยบายการจายคารับรองของบริษัทและบริษัทยอย 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายคารับรองใหเฉพาะแกลูกคา คูคาหรือผูที่มีศักยภาพหรืออาจจะเปนลูกคา

หรือคูคาของบริษัท อาทิเชน สายการเดินเรือ ตัวแทนสายการบิน เอเยนตตางประเทศ เปนตน และมีนโยบายไมจายคารับรอง

ในลักษณะท่ีจะเขาขายการใหสินบนแกลูกคา คูคา หรือหนวยงานใดๆ โดยประเภทการจายคารับรอง คือ คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คากรีนฟ และของขวัญตามเทศกาล ทั้งนี้จะตองไมเกินกวารอยละ 0.50 ของรายไดรวมของบริษัทในแตละป โดยมีการกําหนด

อํานาจอนุมัติใหแกระดับผูจัดการขึ้นไปดังนี้ 

ระดับผูจัดการ - วงเงิน ไมเกิน 5,000 บาท 

ระดับผูจัดการทั่วไป / รองผูจัดการทั่วไป – วงเงิน ไมเกิน 20,000 บาท 

ระดับกรรมการผูจัดการ – วงเงิน ไมเกิน 100,000 บาท 

ระดับประธานเจาหนาที่บริหาร – วงเงิน เกินกวา 100,000 บาท  
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10.2 คณะผูบริหาร  

 ณ วันที่ 1 เมษายน 2558  บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังตอไปนี้  

 1. นางอารยา คงสุนทร  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายชูเดช คงสุนทร  กรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ   
 3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผูจัดการ ฝายปฏิบัติการและสนับสนุน และ 
   ผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ ดานการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (รักษาการ) 
   ผูจัดการ ฝายปฏิบัติการ ดานพิธีการศุลกากร (รักษาการ) 
 4. นางสาวสมใจ ปุราชะโก        ผูจัดการ ฝายขายและการตลาด   
 5. นายราม ตันติกุลสุนทร        ผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard 
 6. นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม ผูจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน 
 
10.3 เลขานุการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติแตงต้ังนางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม 

ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการโดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

- ใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆของบริษัท และติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามอยางถูกตองเสมอ และแจงการเปล่ียนแปลงที่สําคัญใหคณะกรรมการทราบ 

- จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติ

ตางๆ 

- บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะบริการ รวมท้ัง ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

ผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

- ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. 

- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 

- ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัทไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการมี

สวนไดเสียของกรรมการและ/หรือผูบริหาร 

 
 10.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนรวมของกรรมการ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558  ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 
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ตําแหนง คาเบ้ียประชุม 
การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 40,000  บาทตอคร้ัง 
   กรรมการ 20,000  บาทตอคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาทตอคร้ัง 
   กรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทตอคร้ัง 

 หมายเหตุ: นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร แสดงความ

จํานงขอสละสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท ซ่ึงไดรับ

คาตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยูแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 

ตําแหนง คาเบ้ียประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 25,000  บาทตอคร้ัง 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  20,000  บาทตอคร้ัง 

 

ในป 2557 และป 2558 (ม.ค. – มี.ค.) บริษัทมีการจายคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทดังนี้  

ช่ือ – สกุล 

2557 2558 (ม.ค. – พ.ค.) 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท  
(ครั้ง) 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ครั้ง) 

เบ้ีย
ประชุม 
(บาท) 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 
(ครั้ง) 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ครั้ง) 

เบ้ีย
ประชุม 
(บาท) 

1. นายเอกพล พงศสถาพร/1 2/7 - 80,000 2/2 - 80,000 

2. นางอารยา คงสุนทร /2 7/7 - - 2/2 - - 

3. นายชูเดช คงสุนทร/2 7/7 - - 2/2 - - 

4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร/2 7/7 - - 2/2 - - 

5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร/2/3 2/7 - - 2/2 - - 

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค /1 2/7 2/2 90,000 2/2 3/3 115,000 

7. นายวิชัย แซเซียว/1 2/7 2/2 80,000 2/2 3/3 100,000 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ/1 2/7 2/2 80,000 2/2 3/2 100,000 

หมายเหตุ : /1 กรรมการลําดับที่ 1 และลําดับที่ 6 - 8 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 4/2557 เมื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
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/2 กรรมการลําดับที่ 2 - 5 แสดงความจํานงขอสละสิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการ

ลําดับที่ 2 – 4 ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทอยูแลว และกรรมการลําดับที่ 5 ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร

ของบริษัทยอย 
/3 กรรมการลําดับที่ 5 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 

2557 

 

คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท  

 ป 2557 งวด 3 เดือนป 2558 

จํานวนผูบริหาร  6 คน 6 คน 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท) 17.43 3.81 

รูปแบบคาตอบแทน เงินเดือน / โบนัส เงินเดือน / โบนัส 

 

   (2)  คาตอบแทนอ่ืน  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 ไดมีมติใหบริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 

7,500,000  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานและผูบริหารที่มิใชกรรมการของบริษัท หรือคิด

เปนรอยละ 1.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในคร้ังนี้ ในราคาเดียวกับที่

เสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายหุนละ 2.10 บาท โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ประชาชน หากมีหุนเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายดังกลาวขางตนใหหุนสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุนที่เสนอขายตอ

กลุมประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดของผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรและจองซ้ือหุน มีดังนี้ 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
จํานวนหุนที่

ไดรับการจัดสรร 

รอยละของจํานวนหุนที่เสนอขายตอ
ผูบริหารที่มิใชกรรมการของบริษัท และ
พนักงานของบรษัิท (7,500,000 หุน)  

1. นายราม ตันติกุลสุนทร ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจใน 

Eastern Seaboard 

500,000 6.67 

2. นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูจัดการฝายขายและการตลาด 500,000 6.67 

3. นางบุศรินทร ตวนชะเอม ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 350,000 4.67 

 นอกจากนี้ บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับผูบริหารและพนักงาน  โดยเร่ิมบังคับใชต้ังแต 15 กุมภาพันธ 2553 

เปนตนไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพรายละเอียด ดังนี้  

อายุงาน 
เงินสมทบพรอมทั้งสวนเฉล่ีย 
ผลประโยชนสุทธิ (รอยละ) 

นอยกวา 1 ป ไมมี 

ครบ 1 ป แตนอยกวา 3 ป 10 

ครบ 3 ป แตนอยกวา 5 ป 20 
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อายุงาน 
เงินสมทบพรอมทั้งสวนเฉล่ีย 
ผลประโยชนสุทธิ (รอยละ) 

ครบ 5 ป แตนอยกวา 7 ป 50 

ครบ 7 ป แตนอยกวา 10 ป 70 

ครบ 10 ป ขึ้นไป 100 

10.5  บุคลากร   

(1) จํานวนพนกังาน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามฝายตางๆ ดังนี้  

สวนงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

1. ฝายขายและการตลาด   26 

2. ฝายปฏิบัติการ ดานการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 27 

3. ฝายปฏิบัติการ ดานพิธีการศุลกากร  14 

4. ฝายบัญชีและการเงิน 13 

5. ฝายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard 50 

6. แผนกทรัพยากรบุคคล* 12 

7. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ* 3 

รวม 145 

พนักงานของบริษัทยอย 61 

รวม 206 

หมายเหต:ุ * ภายใตโครงสรางองคกรของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะข้ึนตรงตอประธาน

เจาหนาที่บริหาร  

 (2) คาตอบแทนพนักงาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทไดใหคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบ

ของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชน คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน ซึ่งคิดเปน

จํานวนเงินทั้งหมดดังนี้ 

 ป 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 
จํานวนพนักงาน (คน) 211 206 

คาตอบแทนรวม (ลานบาท) 73.71 22.95 
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คาตอบแทนอื่น 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2558 ไดมีมติใหบริษัทออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 

7,500,000  หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูบริหารที่มิใชกรรมการของบริษัทและพนักงานของบริษัท หรือคิดเปนรอยละ 1.25 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในคร้ังนี้ ในราคาเดียวกับที่เสนอขายใหกับ

ประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายหุนละ 2.10 บาท โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน  

 (3) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน  

 ผูบริหารบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัท

จึงมีนโยบายการจัดอบรมพนักงานในดานตางๆ เชน ดานการตลาด การบัญชี การบริการ การบริหารบุคคล และความ

ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการสงพนักงานเขาอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความ

รับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ โดยพนักงานแตละคนตองเขาอบรมอยางนอย 5 หลักสูตรตอป 

 ตัวอยางหลักสูตรการอบรม 

• เทคนิคการบริหารเวลาเพ่ือการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

• การเจรจาตอรองและโนมนาวจูงใจที่ทรงประสิทธิภาพ 

• ทักษะการขายและนําเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย 

• การสรางจิตสํานึกดานการเพิ่มผลิตภาพในองคกร 
• จป.หัวหนางาน / คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) 

• การส่ือสารงานบริการ/การจัดการขอเรียกรอง 
• การจัดทําเอกสารสงออกอยางมืออาชีพและบริหารความเส่ียง 
• Self Development by Positive & Creative Thinking 

• กลยุทธการบริหารงานบุคคล 

ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝายงาน 

เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจัดทําแผนงานการฝกอบรม 

รวมถึงจัดตารางการฝกอบรมสําหรับป 2558 เพื่อยึดเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝายงาน 

อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปคาใชจายเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ของบริษัทได ดังนี้ 

รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งวด 3 เดือน
ป 2558 

คาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากร (บาท) 

1,050,210 1,071,803 917,788 275,639 
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 11.  การกํากับดูแลกิจการ 

11.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได

มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียม

กันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ              

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและบริหารความเส่ียง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ   

ผูถือหุน รวมท้ังจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซ้ือขายหรือการโอนหุน การมี

สวนแบงในกําไรของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม    

ผูถือหุนเพื่อถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือ

แกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  โดยใหมีสารสนเทศท่ีเพียงพอใหผูถือหุน

รับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   

• ในการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการ

ออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ 

• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม  รวมถึงแสดงความคิดเห็น

และต้ังคําถามในท่ีประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่

ประชุม  

• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได 

• บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได   
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หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือ

หุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้ 

• เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร  

• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่

ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 

• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอ

หนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเก่ียวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหา

ประโยชนใหแกตนเองหรือผูเก่ียวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากน้ี บริษัทมี

นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ

ชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในขอ 11.4 

• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ 

เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อ

ประโยชนของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ

การประชุมนั้นๆ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่

สําคัญ ดังนี้ 

ผูถือหุน : บริษัทมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุก

กรณี ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของ

ผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง 

พนักงาน :  บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้ง

หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การทํางานของ

พนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดายความสุภาพและใหความเคารพตอศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

ลูกคา :  บริษัทมุงม่ันที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษา

ความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดย้ังที่จะเพิ่มประโยชนใหแก

ลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบติัตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด 

คูคาและเจาหนี้ :  บริษัทจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงม่ันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ 

ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเร่ืองวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแล

คุณภาพหลักทรัพยคํ้าประกัน และเร่ืองอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน

รวมกัน 
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คูแขงทางการคา :  บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ

คูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายช่ือเสียงของคูแขง

ทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 

สังคมสวนรวม :  บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม    

อีกทั้งยังตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความ

รับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือ

ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย

หนวยงานที่กํากับดูแล 

หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพยและมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษทั เพื่อใหผูที่เก่ียวของกับบริษัททั้งหมด

ไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด 

www.wice.co.th     

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล            

งบการเงินของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูล

ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการ

ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ

ระหวางกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการทุกคร้ัง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น ไดมอบหมายให คุณอารยา คงสุนทร ดํารง

ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ คุณชูเดช คงสุนทร ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ ทําหนาที่ในการ

ติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เก่ียวของ 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่เปน

ประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน  

โดยเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน  ทําหนาที่ประธานกรรมการบริษัท 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน  ซึ่งกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ 

งบการเงินได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน  เปนกรรมการอิสระ     

ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท  เพื่อให

ดําเนินการไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 
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ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจาหนาที่บริหาร  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และ

ความรับผิดชอบของกรรมการ  กรรมการบริหาร  และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและ

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด 

(2)  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ คือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 4 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ

บริษัท มีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติ

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ 

หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย   

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีอยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการอิสระ

และมีกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการ

กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและพิจารณากําหนด

คาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท    

อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือแบงเบา

ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบรษิัท และมติที่ประชุมผูถือหุน  โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี 

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงาน

ในฝายตางๆ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและส่ิงแวดลอม

ภายนอก ซึ่งการใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําใหมีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต การควบคุม

ภายในทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหเกิดความเช่ือม่ันกับตลาดทุนและสรางความนาเช่ือถือใหกับนักลงทุน 
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นโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่

เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว 

ของครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายท่ีครอบคลุม 2 เร่ือง คือ  

• รายการท่ีเก่ียวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยางรอบคอบทุก

รายการ รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ  

และเม่ือบริษัทไดทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง

กัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน” บริษัทจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงาน

ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เก่ียวโยง

กัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

• สถานการณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน  

1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือ

ผูคา/ผูขายท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวของกับความสัมพันธทาง

ธรุกิจกับกิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ต๋ัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พัก

รับรอง หรือขอเสนอท่ีใหเปนการสวนตัวตาง ๆ ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับ

บริษัท หรือทําใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ บุคลากรทุกระดับของ

บริษัท สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ

สาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และ

ประสบการณใหแกบุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับ

กิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย 

การควบคุมภายใน 

บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและ

เพิ่มความนาเช่ือถือใหกับงบการเงิน ต้ังแตป 2557 บริษัทไดวาจาง บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลูชั่น จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ

ภายใน โดยมีสัญญาวาจางเปนรายป ซึ่งดําเนินการโดยนางสาววรลักษณ ล้ิมสุขประเสริฐ ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถใน

ดานระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม พรอมทั้งดําเนินการขจัด

ความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเส่ียงทุกป และ

เม่ือครบสัญญาแลวบริษัทมีนโยบายตอสัญญา  
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นอกจากนี้ บริษัทไดแตงต้ังให นางสาววรลักษณ ล้ิมสุขประเสริฐ จาก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ดํารงตําแหนง

เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 

เดือน  

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพ่ือพิจารณากอนการ

ประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดย

กรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการ

แตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อให

สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ในป 2557 และป 2558 (ม.ค. – มี.ค.) บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ังและ 1 คร้ัง ตามลําดับ และมี

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 คร้ัง และ 1 คร้ัง ตามลําดับ ซึ่งรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ

แตละทาน มีดังนี้  

ช่ือ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

2557 2558 (ม.ค.-พ.ค.) 2557 2558 (ม.ค.- พ.ค.) 

1. นายเอกพล พงศสถาพร 2/7 2/2 - - 

2. นางอารยา คงสุนทร 7/7 2/2 - - 

3. นายชูเดช คงสุนทร 7/7 2/2 - - 

4. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 7/7 2/2 - - 

5. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร 2/7 2/2 - - 

6. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 2/7 2/2 2/2 3/3 

7. นายวิชัย แซเซียว 2/7 2/2 2/2 3/3 

8. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 2/7 2/2 2/2 3/3 
หมายเหตุ: กรรมการลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 6 - 8 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 4/2557 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ กรรมการลําดับที่ 5 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 

(5)  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน 

และผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
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โดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดใช

ดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทําและดูแลมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

(6)  คาตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถ

รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตาม

หลักเกณฑและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 

โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย 

(7)  การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก 

ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม 

11.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาท่ีจะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

โดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้  

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอช่ือเปน

รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือ

มีมติใดๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด

มากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียง

เทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงช้ีขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
 
11.3  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

           บริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหการเสนอช่ือและใชสิทธิออกเสียงในการแตงต้ังบุคคลไปเปนกรรมการในบริษัทยอย 

ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม มี

หนาที่ดําเนินการเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริษัทยอย 

และ/หรือ บริษัทรวม ใหเปนไปตามกลยุทธและแผนงานธุรกิจภายใตนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ

ปฏิบัติงานดวยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
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บริษัทกอนที่จะไปลงมติ หรือ ใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หาก

เปนการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การสงกรรมการเพ่ือเปนตัวแทนในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมดังกลาวเปนไปตาม

สัดสวนการถือหุนของบริษัท 

11.4    การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมเปดเผยตอ

สาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู

สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และกําหนดบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  

เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย  

3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ 

ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ

การเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคล

อื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายใน โดยมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับ

ความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเปน

ผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหาร

จะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ 

11.5  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2557 จํานวนรวม 2.51ลานบาท (เปน

คาบริการตรวจสอบและสอบทานทั้งจํานวน)  
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12.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

จึงไดวางนโยบาย CSR ของบริษัท ดังตอไปนี้   

1. นโยบายภาพรวม 
ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการดวยความดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ให

เปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและยุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม 8 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยบริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้ 

(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  
การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอมกอใหเกิดความเช่ือม่ันกับผูเก่ียวของ บริษัทและบริษัทยอยมุงม่ันที่จะ

ดําเนินธุรกิจดวยจรรยาบรรณที่ดีตอคูแขงขันเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเล่ียง

พฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก หรือรวมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 

2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจาง

ใหกับพนักงานของคูแขง  

3. ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 

4. ไมสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตอง 

(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดม่ันในความถูกตอง ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงาน

ดวยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ตามรายละเอียดขอ 5 การปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชนและสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคา

ของมนุษย และไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทยอยมีเจตนารมณที่จะเคารพและไมละเมิดสิทธิ

มนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการ

ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

2. สงเสริมการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตาม

หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
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(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ดูแลดานความเปนอยู ความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูระดับองคกรและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการทํางานของ

พนักงานอยางมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางานและสรางนวัตกรรมในองคกร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดใหมีเงื่อนไขในการจางงานที่เปนธรรม และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

2. จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอนประจําป การทํางาน

ลวงเวลาท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน 

3. การแตงต้ังโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําดวยความสุจริตใจ เสมอภาคและต้ังอยูบน

พื้นฐานของความรู ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  

4. จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน  

5. พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด  

7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
บริษัทมุงม่ันที่จะใหบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและ

สมํ่าเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดย้ังที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคา

อยางเครงครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม 

2. พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชนใหแกลูกคา 

3. ใหขอมูลเก่ียวกับการใหบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง เพื่อใหลูกคามีขอมูลเพียงพอในการ

ตัดสินใจ 

4. รักษาความลับของลูกคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม เพื่อไมกอใหเกิดปญหามลภาวะตางๆ รวมถึงภาวะโลก

รอน ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยและระบบนิเวศน บริษัทจึงมีนโยบายไมกระทําการใดๆ ที่จะสงผลเสียหายตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยมีแนวทางปฏบิัติ ดังนี้ 

1. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

2. พัฒนาสินคาและบริการที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความปลอดภัยในการใชงาน 

3. ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  

(7) การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทมีนโยบายสงเสริมการใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยสรางเศรษฐกิจ

และความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. การสนับสนุนการจางงานในชุมชน 

2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคมและชุมชน เชน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขต

ที่ต้ังของสํานักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เปนตน 

3. ปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับ  

4. ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับ

ดูแล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และ
ผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทตระหนักดีวาผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงใหความสําคัญใน

การดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกองคกร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางความสมดุลระหวางมูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอมควบคูไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วิเคราะหกระบวนการทํางานอยางละเอียด เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 

2. สรางโอกาสในการคิดคนบริการใหมๆ รวมกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคูกับการสรางกําไรของ

ธุรกิจอยางย่ังยืน 

เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทจะเผยแพรนโยบายดังกลาวผานชอง

ทางการส่ือสารของบริษัท เชน จดหมาย อีเมล แบบรายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) 

โดยจะทบทวนนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอทุกป 
 

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติขางตนนั้น เปนสวนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการ

ที่บริษัทไดปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทไดดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนด ต้ังแตขั้นตอนการจัดหาระวางเรือ/

เคร่ืองบิน รวมถึงตัวแทนในตางประเทศ ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม หลีกเล่ียง

พฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก โดยทางบริษัทจะเปรียบเทียบคุณภาพบริการจากบริษัทเดินเรือ สายการบิน ตัวแทนใน

ตางประเทศ หลายๆ รายเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอํานาจการตอรอง  

สําหรับกระบวนการใหบริการ บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการ ต้ังแตเร่ิมตนติดตอลูกคา จัดหา

ระวางเรือ/เคร่ืองบิน ออกแบบเสนทางการขนสง นําสินคาลงเรือ/เคร่ืองบิน ประสานงานกับตัวแทนตางประเทศ จนถึงขั้นตอน

สุดทายกอนที่จะสงมอบสินคาใหแกลูกคา รวมถึงการใหคําแนะนําดานพิธีการศุลกากรและเปนตัวแทนออกสินคาใหแกลูกคา 

ตลอดจนฝายขายจะติดตามผลประเมินคุณภาพการบริการจากลูกคา เพื่อรับทราบปญหาขอเสนอแนะจากลูกคา แลวนํามา

ปรับปรุงและพัฒนาบริการใหมๆ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมากย่ิงขึ้น  

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญและประสบการณ ผูบริหารบริษัทจึงไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายสงเสริมบุคลากรรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ ใหทันตอการการเติบโต

ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนการจัดอบรมพนักงานเปนประจําสมํ่าเสมอทั้งการอบรมภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปนการ

เสริมทักษะความรูในการทํางานใหกับพนักงาน 
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3. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม  
 - ไมมี – 

 
4. กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR-after-process) 
 บริษัทมีนโยบายทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม โดยบริษัทจะมีการจัด

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมเปนประจําทุกปภายใตโครงการ Share & Care Society เชน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่ยากจน การจัดเล้ียงอาหารที่บานพักคนชรา การบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวและสึนามิที่

ญี่ปุน การจัดกิจกรรมบริจาคเลือด เปนตน 
 
5. การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพื่อประโยชนตอ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก หรือประโยชนอื่นใดอันมิควรได ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจ

เกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการใหหรือการรับสินบนทั้งที่เปนเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชนทับ

ซอน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน  

 บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดกําหนด

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ  ฝายบริหาร และพนักงาน   ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ

กํากับดูแลกิจการ  นอกจากน้ัน  บริษัทไดคํานึงถึงความเสียหายท่ีจะเกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่น   จึงไดกําหนดนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทและบริษัทยอย กระทําการอันใดที่

เก่ียวของกับการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนทางตรงหรือทางออมตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาตน

จะอยูในฐานะผูรับหรือผูให ทั้งที่เปนตัวเงินหรือที่ไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่บริษัทและบริษัท

ยอยไดดําเนินธุรกิจ หรือติดตอดวย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. สรางวัฒนธรรมองคกรที่ซื่อสัตยและยึดม่ันในความเปนธรรม 

2. ไมรับสินบนหรือติดสินบน แกผูมีสวนไดเสียในเร่ืองที่ตนทําหนาที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยออม เพื่อให

ไดมาซ่ึงประโยชนในทางมิชอบ 

3. ในการจัดซื้อจัดจาง / การจายคาคอมมิชชั่น ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

4. หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งอาจนํามาซ่ึงการทุจริตคอรรัปชั่น เชน ไมถือหุนในบริษัทคูแขง 

หลีกเล่ียงการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของตนในการซ้ือหรือขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกผูอื่น 

5. มีความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง ครบถวน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 

6. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในทุกป ทั้งนี้ บริษัทไดมีการวาจางบริษัทภายนอก (Outsource) ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน เพื่อ

ประเมินความเส่ียงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

อยางนอยทุกๆ 3 เดือน  
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7. หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตที่มีผลเก่ียวของกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออม ควรแจงใหประธาน

เจาหนาที่บริหารทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผูแจงหรือรองเรียนการทุจริต  

เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทจะเผยแพรนโยบายดังกลาวผานชอง

ทางการส่ือสารของบริษัท เชน จดหมาย อีเมล แบบรายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) 

โดยจะทบทวนนโยบายดังกลาวอยางสม่ําเสมอทุกป 
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13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเปนไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่เก่ียวของกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ

ผูบริหาร เขารวมประชุมดวยตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตาม

ความคืบหนา และหาแนวทางแกไขขอสังเกตเพื่อใหสามารถแกไขประเด็นขอสังเกตไดอยางทันทวงที 

 อีกทั้งบริษัทไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษัทไดแตงต้ัง บริษัท เวล แพลนนิ่ง 

โซลูชั่น จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนางสาววรลักษณ ล้ิมสุขประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดาน

ระบบบัญชีและการควบคุมภายในเปนอยางดี ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหแข็งแกรง พรอมทั้ง

ดําเนินการขจัดความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ  โดยนางสาววรลักษณ ล้ิมสุขประเสริฐ ไดรับแตงต้ังจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ

คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลววา

เพียงพอในการปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด ไดมีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท ในสวนที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินของบริษัท 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน โดยพบขอสังเกตเพิ่มเติมสําหรับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทและแจงใหบริษัททราบพรอมกับขอเสนอแนะเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 

โดยในแตละสวนงานดังกลาว ไดมีการนําเสนอออกมาในรูปธรรมซึ่งแสดงถึงขอสังเกต ขอเสนอแนะ และการติดตามผล 

ซึ่งจะสงผลใหการควบคุมภายในชวยสกัดก้ันความสูญเปลาที่จะเกิดขึ้นในองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้   

13.1    การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment), การประเมินความ

เส่ียง (Risk Assessment),กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities), ขอมูลสารสนเทศและการติดตอส่ือสารขอมูล 

(Information & Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) ภายหลังจากการประเมินแลว

คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยาง

เพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี

อํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว รวมถึงมีระบบการ

ตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได

กําชับเร่ืองการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอยางเครงครัดเพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปอยาง

โปรงใสและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผู

มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 
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13.2    ขอสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผูสอบบัญชี 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และ

นําเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2557 และคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2557 

รับทราบแลว เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยผูสอบบัญชีไดติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามขอสังเกตจากการสอบ

ทานระบบการควบคุมภายในและการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศของบริษัท สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

โดยไดมีการนําเสนอผลการตรวจติดตามดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 

รับทราบแลว เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 สรุปไดดังนี้    

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขของบริษัท 
ความคืบหนา 

(ตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี) 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

1. บริษัทไดจัดทําใบส่ังซ้ือและเอกสารการ
รับของเฉพาะสินคาบางประเภทเทานั้น และ

ในบางกรณีบริษัทไดใชใบแจงหนี้จากเจาหน้ี

การคาเปนเอกสารในการรับของและบันทึก

บัญชี ทั้งนี้ การรับสินคาบางรายการจัดทํา

โดยการตรวจสอบสินคาที่ไดรับกับใบสงของ

จากผูขายเทานั้น  บริษัทควรมีการจัดทํา

ใบส่ังซ้ือสําหรับรายการซ้ือทุกรายการและ

จัดทําทะเบียนคุมใบส่ังซื้อ 

ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทไดมีการจัดทํา

เอกสารใบส่ังซ้ือ เพื่อใชควบคุมการส่ังซ้ือทุกรายการ

ตลอดจนการตรวจสอบการรับสินคาจากผูขาย เพื่อให

แนใจในความครบถวนของรายการส่ังซื้อที่ออก

ทั้งหมด รวมถึงแผนกบัญชีไดมีการตรวจสอบการ

เรียงลําดับเลขท่ีในใบรับสินคา เพื่อใหแนใจในความ

ครบถวนในการบันทึกรายการรับสินคาและการบันทึก

รายการเจาหน้ีการคา 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลวต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2557 

2. ควรมีการแบงแยกหนาที่งานในการ
จัดทําและอนุมัติใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญ

ซื้อและใบสําคัญทั่วไป นอกจากน้ี บริษัท

ควรจัดใหมีเจาหนาที่บัญชีอาวุโสเปนผูสอบ

ทานความถูกตองของรายการบัญชีแตละ

รายการ พรอมทั้งลงนามเปนหลักฐาน 

ต้ังแต เ ดือนตุลาคม  2557 บริษัทไดจัดให มีการ

แบงแยกหนาที่งานจัดทําและการอนุมัติเอกสาร

ใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญซ้ือและใบสําคัญทั่วไปออก

จากกัน เนื่องจากใบสําคัญดังกลาวเปนเอกสารท่ี

สําคัญสําหรับการบันทึกบัญชี รวมถึงจัดใหมีผูตรวจ

ทานความถูกตองของรายการบัญชีแตละรายการ 

พรอมลงนามเปนหลักฐาน เพื่อใหม่ันใจวาการบันทึก

บัญชีมีความถูกตองและเชื่อถือได 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

3.  บริษัทไดจัดให มีการกระทบยอดเงิน
เดือนและคาจางเปนประจําทุกเดือน แตยัง

ไมมีการระบุสาเหตุของยอดแตกตางวาเกิด

จากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพนักงาน

แผนกใดและจากพนักงานรายใด 

บริษัทเห็นดวยอยาง ย่ิงตอการจัดทํางบกระทบ

ยอดเงินเดือนและคาจางเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้ง

ระบุสาเหตุของยอดแตกตางของเงินเดือนในเดือน

ปจจุบันกับยอดเงินเดือนในเดือนที่ผานมา รวมถึงจัด

ใหมีผูสอบทานงบกระทบยอดเงินเดือนดังกลาว เพื่อ

ชวยใหฝายบริหารของบริษัทม่ันใจวาไมมีการจาย

เงิน เ ดือนและคาจางให กับพนักงานท่ีไม มีสวน

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขของบริษัท 
ความคืบหนา 

(ตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี) 

เก่ียวของกับบริษัทแลว โดยบริษัทไดเร่ิมดําเนินการ

ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 

4. ควรมีการสอบทานการคํานวณภาษีหัก 

ณ ที่จายจากเงินไดของพนักงานซ่ึงคํานวณ 

โดยบริษัท Outsource ที่วาจางมาดูแลดาน

เงินเดือนและคาแรง 

บริษัทจัดใหมีการสอบทานการคํานวณภาษีหัก ณ ที่

จายจากเงินไดของพนักงานทุก ๆ คร่ึงปเปนอยางนอย 

เพื่อใหม่ันใจวาบริษัท outsource ที่บริษัทจางมาน้ัน

ไดคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายของพนักงานของบริษัท

ไดถูกตองและครบถวนตามขอมูลสวนบุคคลที่บริษัท

จัดสงไปใหลาสุด โดยบริษัทไดเร่ิมดําเนินการต้ังแต

เดือนพฤศจกิายน 2557 เปนตนไป 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

5. ควรมีการจัดทําเอกสารการอนุมัติกอน
การเปล่ียนแปลงแกไขราคาตนทุนคาระวาง

สายการเดินเรือและสายการบินที่อยูใน

ฐานขอมูลสวนกลางเพื่อใหมีหลักฐานการ

อนุ มั ติ รายการและทําให ม่ันใจว าการ

เปล่ียนแปลงแกไขราคาตนทุนคาระวางสาย

การเดินเรือและสายการบินดังกลาวเปนไป

อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทควรให

ผูสอบทานไดลงนามเพื่อเปนหลักฐานการ

ตรวจสอบดวยวาไดมีการสอบทานการ

เปล่ียนแปลงแกไขขอมูลดังกลาวแลว 

บริษัทฯเห็นดวยอยางย่ิงตอการจัดทําเอกสารเพื่อ

อนุมัติการเปล่ียนแปลงแกไขราคาตนทุนคาระวางสาย

การเดินเรือและสายการบินที่ มีอยู ในฐานขอมูล

สวนกลาง เพื่อทําใหม่ันใจวาการเปล่ียนแปลงแกไข

ราคาตนทุนคาระวางสายการเดินเรือและสายการบิน

เปนไปอยางเหมาะสมโดยบริษัทไดเร่ิมดําเนินการ

จัดทําเอกสารตามขอเสนอแนะแลวต้ังแต เ ดือน

ธันวาคม 2557 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

6. ใบสําคัญจายบางฉบับไมมีหลักฐานการ
สอบทาน บริษัทควรจัดใหมีเจาหนาที่บัญชี

อาวุโสเปนผูสอบทานความถูกตองของ

รายการบัญชีแตละรายการ พรอมทั้งลงนาม

เปนหลักฐาน  

ใบสําคัญจายเปนเอกสารที่สําคัญของทางบริษัท ซึ่ง

ทางบริษัทไดจัดใหมีผูสอบทานความถูกตองของ

รายการบัญชีแตละรายการ พรอมทั้งลงนามเปน

หลักฐานไวเรียบรอยแลว โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต

เดือนตุลาคม 2557 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

7. ควรจัดทํ า เอกสารการวางบิลอย าง
ทันเวลา เพื่อหลีกเล่ียงยอดคางชําระนาน

จากลูกหนี้เนื่องจากการวางบิลลาชา 

บริษัทเห็นดวยอยางย่ิงตอการจัดทําเอกสารการวาง

บิลอยางทันทวงทีเม่ือการใหบริการแลวเสร็จ บริษัทจึง

กําหนดใหระยะเวลาในการรับชําระเงินจากลูกหนี้เปน

อีกหนึ่งตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักขององคกร

เพิ่มเติมสําหรับป 2558 รวมถึงบริษัทไดจัดใหมีการ

ตรวจสอบการจัดทําใบแจงหนี้ และรายการใบวางบิล

ของฝายการเงินใหครบถวนถูกตองและทันเวลา 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการเพิ่ม

ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง านห ลั ก ขอ ง

องคกรสําหรับป  2558 

แลว 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขของบริษัท 
ความคืบหนา 

(ตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี) 

8. ควรมีการสอบทานและจัดเก็บงบการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบการเงินราย

เดือนที่ผานการสอบทานจากผูบริหาร 

บริษัทเห็นดวยอยางย่ิงตอการจัดเก็บงบการเงินและ

รายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือนของบริษัท 

และการลงนามโดยผูบริหารเพื่อเปนหลักฐานในการ

ตรวจสอบและสอบทานความถูกตองของขอมูลทาง

การเงินอยางสมํ่าเสมอ โดยบริษัทไดเร่ิมดําเนินการ

ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2557 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

ระบบการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศของบริษัท 

9. บริษัทมีขั้นตอนการพัฒนาและบํารุง 

รั กษา โปรแกรม  แต ยั ง ไม มี การ จัดทํ า

กระบวนการการพัฒนาและบํารุงรักษา

โปรแกรมเปนลายลักษณอักษร 

ทางแผนกระบบสารสนเทศไดจัดทําเอกสาร “ขั้นตอน

การขอเปล่ียนแปลง แกไข พัฒนา และบํารุงรักษา

โปรแกรม” และแบบฟอรม RFC (Request For 

Change) ขึ้นมาซ่ึงในแบบฟอรมจะมีการกําหนดใหมี

ผูอนุมัติการเปล่ียนแปลง โดยเร่ิมดําเนินการในเดือน

ธันวาคม 2557 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

10. ควรมีการตรวจทานเก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัยตางๆ ที่ เ ก่ียวของอยูเปน

ประจํา 

บริษัทไดจัดทําเอกสารนโยบายดานการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศแลว สําหรับในสวน log ที่

เขาออก Internet ใช Firewall และเก็บ log ไวที่ log 

server เรียบรอยแลว สามารถดูยอนหลังได  90 วัน 

และบริษัทกําหนดใหผูจัดการระบบสารสนเทศมี

หนาที่สอบทาน log files ตาง ๆ วามีความผิดปกติ

เกิดขึ้นหรือไม รวมถึงติดตาม โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต

เดือนธันวาคม 2557 

จากการสอบทาน พบวา

บริษัทไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว 

ขอสังเกตเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบงบประจําป 2557 

1. ไมมีการจัดทํากรมธรรมประกันภัยรถ
กระบะบรรทุกสินคา จํานวน 1 คัน  

บริษัทเห็นดวยอยางย่ิงตอการจัดทํากรมธรรมประกันภัยสินทรัพยถาวรดังกลาว 

เพื่อลดความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอสินทรัพยของบริษัท ซึ่ง

บริษัทไดเร่ิมดําเนินการจัดทํากรมธรรมประกันภัยเรียบรอยแลว โดยมีระยะเวลา

คุมครองต้ังแตวันที 1 มีนาคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 
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13.2    การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน 

บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ผูตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งไดรับการแตงต้ังในเดือนกุมภาพันธ 2557 ใหเปนผู

ประเมินตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทําการประเมินความเส่ียงและจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ รวมทั้งความเหมาะสม

และเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผานมาผูตรวจสอบภายในไดเขาตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของ

บริษัท โดยใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารใหความสําคัญและได

ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในแลว  

ในชวงเดือนมีนาคม 2557 และชวงเดือนตุลาคม 2557 ผูตรวจสอบภายในไดเขาปฏิบัติงานตรวจประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาภายใตกรอบ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) เพื่อใหม่ันใจตามควรแกเหตุและผล (Reasonable Assurance) วาบริษัทมีการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ผูตรวจสอบภายในไดศึกษาระบบการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ สอบถาม กับ

ผูบริหารระดับสูงและฝายบริหารที่รับผิดชอบในแตละระบบงาน  พรอมทดสอบและสังเกตการณการปฏิบัติงานภายในองคกร 

โดยพิจารณาองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความ

เส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการติดตอส่ือสาร (Information 

& Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) ซึ่งครอบคลุมหัวขอ ดังนี้  

1. เร่ืองทั่วไป 

2. กระบวนการขายและการตลาด 

3. กระบวนการใหบริการดาน Sea Freight 

4. กระบวนการใหบริการดาน Air Freight 

5. กระบวนการใหบริการดาน Customer Broker 

6. กระบวนการใหบริการดาน Transportation 

7. การบริหารจัดการทรัพยสิน 

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR & Admin) 

9. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

10. การบริหารจัดการดานบัญชีและการเงิน 

โดยจัดทําเปนรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนตุลาคม) ซึ่งสรุปเปน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และ

คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตามลําดับ โดยบริษัทไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในอยางเครงครัด ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดมีการตรวจติดตามการแกไขประเด็นตามรายงานการประเมินระบบการควบคุม

ภายใน (ฉบับเดือนตุลาคม 2557) เม่ือเดือนมกราคม 2558 และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2558 โดยสามารถสรุปขอสังเกต ขอเสนอแนะ และการดําเนินการของบริษัทที่ไดปรับปรุงแกไขและตรวจติดตามโดย              

ผูตรวจสอบภายในแลว ดังนี้   
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
(ตุลาคม 2557) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการแกไขของบริษัท 
(ตุลาคม 2557) 

ความคืบหนา  
(ตรวจติดตามโดยผูตรวจสอบภายใน) 

(มกราคม 2558) 
สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
1. คูมืออํานาจอนุมัติ 
พบความไมสอดคลองกันของ “คูมือ

อํานาจอนุมัติบริษัท” และอํานาจ

อนุ มั ติ ต า ง ๆ  ใ น  “ร ะ เ บี ย บ วี ธี

ปฏิบัติงาน” ซึ่งอาจทําใหเกิดความ

สับสนในการปฏิบัติงานจริง 

สูง ทบทวน และปรับปรุงอํานาจอนุมัติ

ใ น  “ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น ” 

(Procedure & Work instruction)  

และอํานาจอนุมัติใน “คูมืออํานาจ

อนุมัติบริษัท” ใหมีความสอดคลอง

กันและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

จริงของบริษัท  

 

บริษัทไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุง

อํ า น า จอ นุ มั ติ “  ใ น ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร

ปฏิบัติงาน”และอํานาจอนุมัติใน “คูมือ

อํานาจอนุมัติบริษัท” ใหสอดคลองกัน

เรียบรอยแลว โดยประกาศใชเม่ือวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities)  
2. นโยบายและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน 
บริษัทควรมีการปรับปรุง / จัดทํา

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในสวนตางๆ ขางลางนี้ใหครอบคลุม

การปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให

พนักงานสามารถใชเปนแนวทางใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควร
กําหนดขึ้นอยางเปนลายลักษณ
อักษร:  
(1) การขอเปล่ียนแปลงฐานขอมูล
ลูกคา  

(2) การขอยกเลิกใบแจงหนี้ 
(3) การประเมินผลพนักงาน 
ขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่ควร
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
(4) งานจัดซ้ือจัดจาง เนื่องจากเขียน
เนนไปที่การจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง

เพียงเร่ืองเดียว 

(5) คูมือการปฏิบัติงานระบบบัญชี
การเงินปรับเพิ่ม “เร่ืองการรับเงิน” 

สูง บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อ

มอบหมายใหผูที่ เ ก่ียวของรวมกัน

กําหนดนโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

และประกาศใชภายในวันที่  30 

พฤศจิกายน 2557 

 

 

จากการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของบริษัทพบวาบริษัทไดมีการดําเนินการ

แกไขเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การขอเปล่ียนแปลงฐานขอมูลลูกคา: 

บริษัทไดจัดทํา Work Instruction เร่ือง 

การขึ้ นทะ เ บียน ลูกค า ใหม และการ

เปล่ียนแปลงฐานขอมูลลูกคา โดยมีผล

บังคับใชวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และ

พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีกําหนด

ไวแลว  

(2) การขอยกเลิกใบแจงหนี้: 
บริษัทจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการ

ยกเลิกเอกสารในระบบงาน PTS ทุกชนิด 

ซึ่งครอบคลุมการยกเลิกใบแจงหนี้ไวดวย

ประกาศใชวันที่ 1 มกราคม 2558 และ

พนักงานไดปฏิบั ติงานตามขั้นตอนที่

กําหนดไว 

(3) การประเมินผลพนักงาน  

บริษัทไดจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เร่ือง 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน บังคับใช

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยเม่ือสอบ

ทานการประเมินผลพนักงานประจําป 

2557 พบวาเปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด
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ใหชัดเจนและเพ่ิมเติม “เ ร่ืองการ

ควบคุมเงินสดยอยของหนวยงาน 

Operation และ Transportation”  
 
การขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

เปนลายลักษณอักษร สงผลกระทบ

โดยตรงกับประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 

ไว   

(4) งานจัดซื้อจัดจาง 
บริษัทไดมีการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการ

จัดซื้อ /จัดจางเ รียบรอยแลว  โดยมีผล

บังคับใชวันที่ 1 ธันวาคม 2557  

(5) คูมือการปฏิบัติงานระบบบัญชีการเงิน 

บริษัทไดดําเนินการแกไขโดยแยก คูมือ

การปฏิบัติงาน ออกเปน 2 สวน คือ  

• คูมือการใชงานระบบบัญชีการเงิน 

ซึ่งบังคับใชวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

• คูมือการปฏิบัติงานแผนกการเงิน 

ซึ่งบังคับใชวันที่ 3 มกราคม 2558 โดย

คู มือฉบับนี้จะมีการระบุรายละเอียด

เก่ียวกับ การควบคุมเงินสดยอยของทุก

สวนงานที่มีเงินสดยอยไวดวย 

3. การไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่กําหนดไว  ดังนี้  

(1) การจัดทําและการจัดเก็บ
สัญญา: 

มีสัญญาจํานวนหนึ่งที่ยังไมนํามา

ขึ้นทะเบียนกับผูควบคุมและจัดเก็บ

สัญญา  

(2) การเปดลูกคารายใหม: บาง
หนวยงานไมไดใชแบบฟอรมตามที่

กําหนดไวในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

และเอกสารประกอบการเปดบัญชี

ของลูกคาบางรายไมครบถวน  

(3) กา รฝ กอบรม : ยั ง ไ ม มี ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู รั บ ก า ร อบ ร ม  2 

ห ลัก สู ต ร  ตามที่ กํ า หนด ไ ว ใ น

ระเบียบการปฏิบัติงาน เร่ือง การ

ฝกอบรม  

กลาง ผูบริหารเห็นดวยกับขอเสนอแนะ 

โดยจะดําเนินการฝกอบรมพนักงาน

ใหเขาใจระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง 

 

สําหรับการปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง

ตามที่กลาวไวในชองรายละเอียด

ขอสังเกต บริษัทจะพิจารณาแกไข

รายการตางๆ ใหถูกตอง  

 

จากการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของบริษัท พบวาบริษัทดําเนินการแกไข 

ดังนี้ 

(1) การจัดทําและการจัดเก็บสัญญา: 

สัญญาที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนในป 2557 

และยังไมหมดอายุ ไดนํามาขึ้นทะเบียน

เรียบรอยแลว และสัญญาที่เร่ิมต้ังแตวันที่ 

1 มกราคม 2558 ไดนํามาขึ้นทะเบียน

เรียบรอยแลว 

(2) การเปดลูกคารายใหม: 
บริษัทไดจัดทํา Work Instruction โดยมี

ผลบังคับใชวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และ

พนักงานไดปฏิบั ติงานตามขั้นตอนที่

กําหนดไวแลว  

(3) การฝกอบรม 

จากการสอบทานเอกสารการฝกอบรม 

ระหวางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557  
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การที่พนักงานไมปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการปฏิบั ติ งานที่บ ริษัท

กําหนดไว  สงผลกระทบให เ กิด

ความเ ส่ียงที่อาจมีรายการท่ีไม

ถูกตอง และเกิดความเสียหายขึ้นได 

เนื่องจากฝาฝนระบบการควบคุม

ภายใน และหากเปนกรณีที่ไมได

เปนจุดของการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายใน ก็อาจสงผลกระทบ

ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 

พบวามีการปฏิบัติงานตามระเบียบการ

ปฏิบัติงาน เร่ือง การฝกอบรมอยาง

ครบถวน 

 

4. การควบคุมวงเงินสินเช่ือ 
ปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุม

การใหวงเงินสินเช่ือ (Credit Limit) 

ของลูกคา โดยกําหนดใหพนักงาน

ขายตองขออนุมัติวงเงินสินเช่ือจาก

กรรมการผูจัดการกอน จากนั้นสงให

พนักงานการ เงิน เปน ผู มีหน าที่

บันทึกขอมูลลูกคาในระบบงาน PTS 

เ พี ย ง ท า น เ ดี ย ว  อ ย า ง ไ ร ก็ ดี 

ระบบงาน PTS ยังไมสามารถแจง

เตือน กรณีที่ลูกคาใชบริการเกินกวา

วงเงินสินเช่ือที่บันทึกไวได  

 

การปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาว

ขางตน แสดงใหเห็นวา ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท เก่ียวกับ

เร่ืองการควบคุมวงเงินสินเช่ือ และ

การให Credit term ยังไมมี

ประสิทธิภาพมากนัก 

 

 

กลาง ผูบริหารช้ีแจงวาได เ ล็งเห็นความ

จําเปนของการควบคุมวงเงินสินเช่ือ

ของลูกคามาตลอด โดยบริษัทจะนํา

เ ร่ื อ ง ดั งกล า ว ให ที ม ง านพัฒนา

ระบบงาน ERP ศึกษาถึงความ 

เปนไปไดในการกําหนดใหระบบงาน 

ERP จะตองชวยตรวจสอบวงเงิน

สินเช่ือ (Credit Limit) ของลูกคาดวย 

และจะนําผลการศึกษามาช้ีแจงใน

รายละเอียดตอไป 

 

สําหรับการควบคุมวงเงินสินเช่ือของ

ลูกคา บริษัทจะพยายามเขมงวด

มากย่ิงขึ้นในทันที และจะกําหนด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเร่ือง “การ

ควบ คุมว ง เ งิ น สิน เ ช่ื อ ” เ พื่ อ ใ ห

พนักงานท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผลไดมากย่ิงขึ้น 

บริษัทมีการจัดทําขั้นตอนเกี่ยวกับการ

ควบคุมวงเงินสินเช่ือ ไวในคูมือปฏิบัติงาน

แผนกการเงิน เ ร่ือง การควบคุมวงเงิน

เครดิต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ทุกวันเสาร พนักงานการเงินดึงขอมูล
จากระบบ PTS มาจัดทํา “รายงานการ

ควบคุมวงเงินสินเช่ือของลูกคา” สงใหรอง

ผูจัดการทั่วไป (DGM) ฝายขาย  

(2) พ นั ก ง า น ก า ร เ งิ น ต อ ง จั ด ทํ า 

"แบบฟอรมพิจารณาวงเงินเครดิตลูกคา" 

สําหรับลูกคาที่มียอดเงินเกินวงเงินสินเช่ือ 

สงใหพนักงานขายไปพิจารณาวาจะ

ดําเนินการอยางไร ระหวางขอเพิ่มวงเงิน 

หรือติดตามใหลูกคามาชําระเงิน 

(3) พนักงานขาย ระบุ รายละเอียดการ

ดําเนินการระหวางขอขยายวงเงิน หรือ

ติดตามใหลูกคามาชําระเงิน เสนอรอง

ผูจัดการท่ัวไป (DGM) ฝายขาย พิจารณา

ใหความเห็นวา จะดําเนินการขอนุมัติ

ขยายวงเงิน หรือ ติดตามการชําระเงินให

เรียบรอยกอนที่จะทําการขายในคร้ังตอไป 
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 แลวสงเอกสารคืนพนักงานการเงินภายใน 

1 สัปดาห 

จากการสอบทาน  “รายงานการ

ควบคุมวงเงินสินเช่ือของลูกคา” พบวามี

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

โดยพนักงานขายจะมีการขอเพิ่มวงเงิน

สินเช่ือของลูกคาบางราย ซึ่งพนักงานได

ปฏิบัติตามขั้นตอนใน  Work Instruction 

เร่ือง การขึ้นทะเบียนลูกคาใหมและการ

เปล่ียนแปลงฐานขอมูลลูกคา  

นอกจาก น้ัน  จากการ สัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัทใหขอมูลวา ภายหลัง

จากที่กําหนดใหทีมงานพัฒนาระบบงาน 

ERP ศึกษาถึงความเปนไปไดในการ

กําหนดใหระบบงาน ERP ชวยตรวจสอบ

วงเงินสินเช่ือ (Credit Limit) ของลูกคา 

บริษัทคาดวาจะสามารถนําระบบงาน 

ERP มาใชควบคุมวงเงินสินเช่ือ (Credit 

Limit) ของลูกคาไดภายในไตรมาส 1 ป 

2559 

5. การควบคุมวงเงินทดรองจาย 
บริษัทมีการกําหนดเร่ือง การ

เปดวงเงินทดรองจาย  (Advance 

Limit) แยกจากวงเงินสินเช่ือ 

(Credit Limit) ของลูกคา  ซึ่งฝาย 

Operation จะควบคุมในสวนของ

การเบิกจายในแตละคร้ัง และฝาย

บัญชีจะชวยควบคุมจํานวนเงินทด

รองจายไมใหเกินวงเงินที่ผูบริหาร

อนุมัติไวตามที่กําหนดไวในขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  

อยางไรก็ดี ปจจุบันระบบงานไม

สามารถชวยควบคุมวงเงินทดรอง

กลาง ผูบริหารช้ีแจงวาไดเล็งเห็นความ

จําเปนของการควบคุมวงเงินทดรอง

จายของลูกคามาตลอด โดยบริษัท

จะนําเร่ืองดังกลาวใหทีมงานพัฒนา

ระบบงาน ERP ศึกษาถึงความ

เปนไปไดในการกําหนดใหระบบงาน 

ERP จะตองชวยตรวจสอบวงเงินทด

รองจาย (Advance Limit) ของ

ลูกคาดวย และจะนําผลการศึกษา

มาช้ีแจงในรายละเอียดตอไป 

สําหรับการควบคุมวงเงินทดรอง

ของลูกคา บริษัทจะพยายามเขมงวด

บริษัทมีการจัดทําขั้นตอนเกี่ยวกับการ

ควบคุมวงเงินทดรองจาย  (Advance 

Limit) ไวในคูมือปฏิบัติงานแผนกการเงิน 

เร่ือง การควบคุมวงเงินสินเช่ือ  Advance 

คาภาษี โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) แผนกการเ งิน  ไดจัดทํา  “รายงาน 

Advance คาภาษี” (Excel File) เพื่อใช

บันทึกรายละเอียด การเบิกจาย การรับ

ชําระคืน และยอดวงเงินคงเหลือในแตละ

วัน  

(2)  พนักงานการเงินที่ทําหนาที่จายเงิน
คาภาษี ตองเขามาดูยอดเงินคงเหลือ ใน 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

สวนที่ 2 หนา 85 

 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
(ตุลาคม 2557) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการแกไขของบริษัท 
(ตุลาคม 2557) 

ความคืบหนา  
(ตรวจติดตามโดยผูตรวจสอบภายใน) 

(มกราคม 2558) 

จาย (Advance Limit) ซึ่งตองให

พนักงานทํา Excel คุมแยกตางหาก 

และต อ ง ใช เ ว ลา ในการจั ดทํ า

รายงานมาก และไมคุมคา จึงใชวิธี

ดูจํานวนหน้ีรวมของลูกคาแตละ

ร ายแทน  ไ ม ไ ด ค วบคุ ม ว ง เ งิ น 

Advance Limit ตามที่บริษัทได

กําหนดไว  

การปฏิบัติงานในลักษณะ

ดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

เก่ียวกับเร่ืองการควบคุมวงเงินทด

รองจายยังไมมีประสิทธิภาพมาก

นัก 

 

มากย่ิงขึ้นในทันที โดยจะกําหนด

สิทธิใหพนักงานฝายขาย และฝาย 

Operation ที่เก่ียวของสามารถดู

ยอดหน้ีคงเหลือของลูกคาแตละราย

ในระบบ PTS กอนตัดสินใจรับ

หรือไมรับงาน ซึ่งถาจะรับงานตองไป

ดําเนินการขออนุมัติรายการจากผูมี

อํานาจ ตามที่ กําหนดไวใน “คูมือ

อํานาจอนุมัติบริษัท” 

“รายงาน Advance คาภาษี” สําหรับ

ลูกคาแตละราย เพื่อบันทึกรายละเอียดใน

ใบสําคัญจาย กอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  

(3)  กรณีไมมีวงเงินเพียงพอใหเบิกคา
ภาษี พนักงานการเงินจะคืนชุดเอกสารให

ผู ขอ เบิก  ไปดํา เ นินการขออนุ มั ติ ผู มี

อํานาจเปนคร้ังๆ ไป 

จากการสอบทานเอกสารการจายเงิน

คาภาษีเทียบกับ  “รายงาน Advance คา

ภาษี”  พบวาพนักงานดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่กําหนดไว 

นอกจาก น้ัน  จากการ สัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัทใหขอมูลวา ภายหลัง

จากที่กําหนดใหทีมงานพัฒนาระบบงาน 

ERP ศึกษาถึงความเปนไปไดในการ

กําหนดใหระบบงาน ERP ชวยตรวจสอบ

วงเงินทดรองจาย (Advance Limit) ของ

ลูกคา บริษัทคาดวาจะสามารถนํา

ระบบงาน ERP มาใชควบคุมวงเงินทด

รองจาย (Advance Limit) ของลูกคา ได

ภายในไตรมาส 1 ป 2559 

ขอมูลสารสนเทศและการติดตอส่ือสาร (Information & Communication) 
6. การบริหารจัดการดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บ ริษั ท มี ก า ร กํ า หนด สิ ท ธิ ข อ ง

ผูใชงานในระบบงานแยกกันตามแต

ละตําแหนงงาน แตอยางไรก็ตาม 

บริษัทไม เคยจัดทําทะเบียนการ

ควบคุมการกําหนดสิทธิ์ของผูใชใน

ระบบงาน PTS แยกตามแตละผูใช 

(User) เ ป น ล า ย ลั ก ษณ อั ก ษ ร 

เ นื่ อ ง จ า ก ในอ ดี ต  CEO เ ป น ผู

กําหนดสิทธิ์ ให ผู ใชแตละคนเอง 

สูง ผูบริหารเห็นดวยกับขอเสนอแนะ 

โ ดย ได ดํ า เ นิ นกา ร จั ดทํ า  Work 

Instruction เก่ียวกับขั้นตอนการขอ

เขาและเลิกใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พรอมกําหนดแบบฟอรม

ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง  แ ล ะ จั ด ทํ า  Work 

Instruction เก่ียวกับการใชงาน

รหัสผานพรอมกําหนดแบบฟอรมที่

เ ก่ี ย ว ข อ ง เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  โ ด ย

ประกาศใชเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 

บริษัทไดดําเนินการจัดทําระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เร่ือง นโยบาย

การใชงานระบบสารสนเทศ โดย

บังคับใชวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

- ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เร่ือง ขั้นตอน

การขอเขาและเลิกใชงานระบบไอที 

โดยบังคับใชวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2557 

จากการสอบทานทะเบียนสิทธิการ
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
(ตุลาคม 2557) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการแกไขของบริษัท 
(ตุลาคม 2557) 

ความคืบหนา  
(ตรวจติดตามโดยผูตรวจสอบภายใน) 

(มกราคม 2558) 

โดยไมมีการจัดทําแบบฟอรมการขอ

เปด สิทธิ  ตามหลักการควบคุม

ภายในท่ัวไป นอกจากนั้น ระหวาง

การทดสอบพบวาพนักงานบางคนมี

การใช User รวมกัน 

 

การปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาว

ขางตน  สงผลกระทบใหบริษัทมี

ความเ ส่ียงในเรื่ องการควบคุม

ภายในเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล

โดยผูไมมีอํานาจ และเพื่อปองกัน

ความเสียหาย  และสูญหายของ

ขอมูล 

2557 

 

สําหรับ  ทะเบียนการควบคุมการ

กําหนดสิทธิของผูใชในระบบงาน 

PTS แยกตามแตละผูใช (User) คาด

วา  จะแลวเสร็จและได รับอนุ มั ติ

ภายในเดือนธันวาคม 2557 

 

สวนการใช User รวมกัน บริษัทได

ดําเนินการแกไขเพิ่ม User ใหกับ

ผูใชใหมเรียบรอยแลว และจะไมมี

การใช User รวมกันอีก 

 

เขาถึงขอมูลในระบบงาน PTS และสุม

ทดสอบการเขาใชงานระบบงาน PTS ของ

พนักงานจํานวน 12 ทาน พบวา บริษัทได

กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลในระบบงาน 

PTS ของพนักงานเรียบรอยแลว โดย

กําหนดสิทธิมาตรฐานการเขาใชระบบงาน 

ตามระดับของตําแหนงงาน และมีการ

แบงแยกหนาที่การเขาใชระบบงานของแต

ละฝายชัดเจน 

สําหรับรายการการใช User รวมกัน 

จากการสัมภาษณและสุมสอบทานการใช

งานระบบงาน PTS ของพนักงานพบวา ณ 

ปจจุบัน ไมมีการใช User รวมกันแลว 

ในป 2558 บริษัทไดแตงต้ังให บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทตอไป โดยไดจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายในจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Risk Assessment Workshop) รวมกันของผูบริหารของบริษัทโดย

ในที่ประชุมไดมีการระบุความเส่ียงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นตามปจจัยแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบ

ภายในจะครอบคลุมการตรวจสอบภายในของบริษัท สําหรับป 2558 -2561 โดยจะมีการเขาตรวจสอบและติดตามการปรับปรุง

ระบบงานทุกระบบ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส 
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14.  รายการระหวางกัน 
 
14.1  รายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ (บาท) ยอดคงคาง   (บาท) 

คําชี้แจงของผูบรหิารในเรื่องความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58 

1.นางอารยา  

คงสุนทร 

2. นายชูเดช  

คงสุนทร 

เปนกรรมการและผู

ถือหุนของบริษัท 

คาเชาที่ดิน  

(สํานักงานใหญ) 

1,216,596 278,022 ไมมียอดคาง 

 

ไมมียอดคาง 

 

บริษัทเชาที่ดินจากคณะบุคคลวีแลนด (มีกรรมการและผู

ถือหุนรวมกัน คือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช   คง

สุนทร) เพื่อปลูกสรางอาคารและใชเปนที่ตั้งของสํานักงาน

ใหญ โดยโฉนดเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตาราง

วา  ตั้งอยูที่แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 

2558 โดยคิดคาเชาในอัตรา 110,000 บาทตอเดือน  

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2557 ไดมีการจัดทําสัญญาเชา

ใหมกับนางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร 

กรรมการและผูถือหุนของบริษัท  ระยะเวลาเชา 20 ป 

ตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577 โดย

คิดคาเชาตอเดือนรายละเอียด ดังนี้  

ปที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท 

ปที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท 

ปที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท 

ปที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท 

ปที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท 

ปที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท 

ปที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท 

รวมคาเชาทั้งสิ้นจํานวน 30,539,586 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการคาเชาดังกลาวอยูในชวงของอัตรา

ผลตอบแทนที่ดินของตลาด  
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ (บาท) ยอดคงคาง   (บาท) 

คําชี้แจงของผูบรหิารในเรื่องความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58 

ทั้งนี้ จากรายงานประเมินราคา (ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 
และทบทวนราคาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558) โดยผูประเมิน
อิสระเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ และเปนบริษัทที่อยูใน
บัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอ
เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ผูประเมินราคา
กําหนดคาเชาปแรกเทากับ 76,590 บาทตอเดือน ซึ่ง
คํานวณจากอัตรารอยละ 3 ของมูลคาที่ดิน โดยมูลคาที่ดิน
ประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด  (Market 
Approach) ในขณะที่บริษัทกําหนดคาเชาปแรกในสัญญา
เชา ซึ่งคํานวณโดยใชอัตรารอยละ 3.6 ของมูลคาที่ดิน 
เนื่องจากอาคารมีการใชงานมาแลว 7 ป บริษัทจึงเลือกใช
คาเชาในปที่ 7 ของรายงานการประเมิน เปนคาเชาปที่ 1 
ในสัญญา โดยมีอัตราคาตอบแทนคิดเปนรอยละ 3.6 ของ
มูลคาที่ดินดังกลาว ซึ่งยังอยูในชวงที่เปนผลตอบแทนที่ดิน
ของตลาดในปจจุบัน (ประมาณ 3%-5%) ที่อยูในทําเลที่ดี
ใกลกับยานธุรกิจ รัชดา-สาธุประดิษฐ ซึ่งที่ตั้งของบริษัทอยู
ในบริเวณยานสาธุประดิษฐ  

  คาเชาที่ดินและ

อาคาร  

(แหลมฉบัง- 

สวนที่เปน

สํานักงาน) 

400,000 93,000 ไมมียอดคาง 

 

ไมมียอดคาง 

 
บริษัทไดเชาที่ดินและอาคารพาณิชย 3 ชั้น 2 คูหา จาก
นายพัทธคน คงสุนทร (เปนบุตรชายนางอารยา คงสุนทร 
และ นายชูเดช คงสุนทร) เพื่อใชเปนที่ตั้งของหนวยบริการ
แหลมฉบัง โดยโฉนดเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 ตารางวา  
ตั้งอยูที่ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะเวลาเชาตั้งแต
วันที่  1 พฤศจิกายน 2556 – 1 พฤศจิกายน 2558 โดยคิด
คาเชาในอัตรา 35,000 บาทตอเดือน  

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2557 ไดมีการจัดทําสัญญาเชาใหม 
กับนางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

ร า ย ก า ร ค า เ ช า ดั ง ก ล า ว มี ค ว า ม

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนราคายุติธรรม

และประเมินโดยผูประเมินอิสระ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ (บาท) ยอดคงคาง   (บาท) 

คําชี้แจงของผูบรหิารในเรื่องความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58 

และผูถือหุนของบริษัท ระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 
2557 – 1 สิงหาคม 2560 โดยคิดคาเชา 31,000 บาทตอ
เดือน อัตราคาเชาดังกลาวประเมินโดยผูประเมินอิสระเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะ และเปนบริษัทที่อยูในบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร 
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

  เชาที่ดิน 

(แหลมฉบัง- 

สวนที่เปนลาน) 

(1 ม.ค. 57 –  

25 ก.ย. 57) 

 

ซื้อที่ดิน 

(แหลมฉบัง- 

สวนที่เปนลาน) 

450,000 

 

 

 

 

 

23,800,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

ไมมียอดคาง 

 

 

 

 

 

ไมมียอดคาง 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทไดเชาที่ดินจากคณะบุคคลวีแลนด จํานวน 1 แปลง 

รวมเนื้อที่ 6-0-70 ไร เลขที่โฉนด 69738 ต.หนองขาม อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุรี ระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยคิดคาเชาในอัตรา 50,000 

บาทตอเดือน เพื่อใชเปนลานจอดรถบรรทุกหัวลาก-หาง

พวง   

ทั้งนี้  เมื่อวันที่  26 กันยายน  2557 บริษัทได ซื้อที่ ดิน

ดังกลาวจากกรรมการบริษัท ดวยราคา 23.80 ลานบาท

โดยราคาซื้อขายดังกลาวเปนราคาประเมิน โดยผูประเมิน

อิสระ เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ และเปนบริษัทที่อยูใน

บัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท   

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการ ซื้อขายที่ ดินดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนราคายุติธรรม

และประเมินโดยผูประเมินอิสระ 

 

 

Sun Express 

Logistics Pte. 

Ltd. 

มีผูถือหุนรวมกัน คือ 

1. นายลิม เมง ปุย 

2. นายเลียน ฮก ลง 

3. นางสาวชู ยี โนจ 

ถื อ หุ น ร ว ม กั น ใ น

บริษัทคิดเปนรอยละ 

รายไดจากการ

บริการ/ลูกหนี้

การคา 

14,954,583 2,888,765 1,778,440 1,013,750 เนื่องจากบริษัทยอยและ Sun Express Logistics Pte. 

Ltd. เปนพันธมิตรทางธุรกิจกันมานาน มีการทําการคามา

อยางตอเนื่อง โดย Sun Express Logistics Pte. Ltd. เปน

หนึ่งในตัวแทนตางประเทศของบริษัทยอย ทําหนาที่ในการ

ติดตอประสานงานเพื่อใหบริการในเขตตางประเทศที่ตน

ดูแล ซึ่งจะมีการคิดคาบริการระหวางกัน และถือเปนตนทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากเปนการดําเนินงานตามธุรกิจ

ปกติ โดยมีการคิดคาบริการระหวางกัน 

เทากับราคาตลาด 

 

ตนทุนการ

ใหบริการ/เจาหนี้

การคา 

19,279,482 4,518,928      1,149,404 1,448,244 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ (บาท) ยอดคงคาง   (บาท) 

คําชี้แจงของผูบรหิารในเรื่องความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58 

10.38 ของทุนชําระ

แ ล ว  แ ล ะ ถื อ หุ น

ร ว ม กั น ใ น  Sun 

Express Logistics 

Pte. Ltd. คิดเปน

รอยละ 99.99 

 การใหบริการของบริษัท และบริษัทก็เปนหนึ่งในตัวแทน

ตางประเทศของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ทํา

หนาที่ ในการติดตอประสานงานเพื่อใหบริการในเขต

ประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดคาบริการระหวางกัน และถือ

เปนรายไดจากการบริการของบริษัท โดยมีการจัดทํา

สัญญา Agency Agreement ระหวางกัน 

 

บริษัท ซันเอ็กซ

เพรส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

เปนบริษัทยอย (ถือ

หุนโดย WICE รอย

ละ 99.99) 

รายไดจากการ

บริการ/ลูกหนี้

การคา 

3,611,300 987,023 228,256 423,614 บริษัทใหบริการจัดการขนสงประเภท Sea Freight และ 

Custom แกบริษัทยอยเนื่องจากมีหนวยบริการอยูที่แหลม

ฉบังจึงสะดวกในการจัดการโดยมีการคิดคาบริการ เทากับ

ราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

เนื่องจากเปนรายการคาปกติและคิด

คาบริการคิดคาบริการระหวางกัน เทากับ

ราคาตลาด   ตนทุนการ

ใหบริการ/เจาหนี้

การคา 

2,539,663 647,731 101,013 197767 บริษัทใชบริการประเภท Customs ของบริษัทยอย 

เนื่องจากบริษัทยอยมีสาขาอยูที่สุวรรณภูมิทําใหสะดวกใน

การจัดการ โดยมีการคิดคาบริการ เทากับราคาตลาด 

  รายไดคาเชาและ

คาบริการอื่น / 

 ลูกหนี้อื่น 

7,326,311 1,539,653 3,510,168 278,001 เปนรายไดคาเชาสํานักงาน และคาบริการดานระบบ

สารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการระบบการทํางานดาน

การเงินและบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยบริษัทยอยเชาพื้นที่ ชั้น 4 ของอาคาร

สํานักงานใหญของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 308 ตารางเมตร 

โดยคิดคาเชาในอัตรา 55,440 บาทตอเดือนและคาบริการ 

55,440 บาทตอเดือน ซึ่งเปนอัตราคาเชาเดิมตั้งแตป 2549   

โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 – 

31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ คิดคาบริการดานบริหารจัดการ

ตางๆ ในอัตรา 130,000 บาทตอเดือนสําหรับป 2557 และ 

ในอัตรา 110,000 บาทตอเดือนสําหรับป 2558 โดยใช

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

เนื่องจากบริษัทยอยมีการใชทรัพยากร

รวมกับบริษัท ดังนั้น การคิดคาเชาและ

คาบริการอื่นดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ (บาท) ยอดคงคาง   (บาท) 

คําชี้แจงของผูบรหิารในเรื่องความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ป 2557 

งวด 3 เดือน
แรก ป 2558 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58 

วิธีการ Allocation Cost  ทั้งนี้ ระยะเวลาของ สัญญา คือ 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

นอกจากนี้ บริษัทยอยไดมีการเชารถขนสงจากบริษัท

จํานวน 9 คัน ในอัตราคาเชารวม 243,400 บาทตอเดือน 

รวมถึงคาใชจายในการเขาตลาด และคาน้ําคาไฟฟา 

  เจาหนี้อื่น - - 764,000 764,000 เปนยอดเงินมัดจําคาเชาพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัท

ยอย 

 

  เงินปนผลรับ 6,336,665 34,861,386 ไมมียอดคาง 

 

ไมมียอดคาง 

 

เปนเงินปนผลรับจากบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีการ

ประกาศจายเงินปนผลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการปกติ ที่บริษัท

ยอยจายเงินปนผลใหบริษัทแม  ตาม

นโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 

  ขายสินทรัพย

ถาวรและ

สินทรัพยไมมี

ตัวตน 

441,606 - ไมมียอดคาง 

 

- บริษัทไดมีการโอนยายสาขาสุวรรณภูมิใหเปนสาขาของ

บริษัทยอย โดยจดทะเบียนลดสาขาของบริษัท และจด

ทะเบียนเพิ่มสาขาของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2557 ซึ่งบริษัทไดมีการขายทรัพยสินของสาขาสุวรรณภูมิ 

ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงาน ใหแก

บริษัทยอยในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

ร ายกา ร ดั ง กล า ว เป น ร ายกา รปก ติ 

เนื่องจากบริษัทไดโอนยายสาขาสุวรรณ

ภูมิใหเปนสาขาของบริษัทยอยแลว ดังนั้น 

บริษัทจึงไมมีความจําเปนตองใชทรัพยสิน

ดังกลาว 

คุณอารยา  

คงสุนทร 

เปนกรรมการและ 

ผูถือหุนใหญของ

บริษัท 

ค้ําประกันให

บริษัท 

สัญญาเชาทาง

การเงิน 

วงเงินรวม 

 

41,396,000 

 

วงเงินรวม 

 

61,396,000 

 

ยอดคงเหลือ 

 

25,719,281 

 

ยอดคงเหลือ 

 

36,630,381 

 

นางอารยา คงสุนทร ทําการค้ําประกันในนามสวนตัวใหกับ

บริษัท โดยมิไดรับคาตอบแทน แตอยางใด   

 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 

ร ายกา ร ค้ํ าป ร ะ กัน ดั ง กล า วมี ค ว าม

สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทและบริษัท

ยอยไดประโยชนเนื่องจากผูค้ําประกันมิได

คิดคาตอบแทนในการค้ําประกันแตอยาง

ใด 
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14.2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  ไดกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน 

ดังนี้   

ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  จะตองมีการนําเสนอเร่ืองใหกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ  และเพื่อเปนการ

คุมครองผูลงทุนรวมถึงผูที่เก่ียวของกับบริษัท  โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งผูที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติ

รายการดังกลาวได 

สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ  เชน  การซ้ือสินคาหรือบริการ การจําหนายสินคาหรือบริการ  เปน

ตน บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดเงื่อนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  หรือมีความเห็นจากผูเช่ียวชาญอิสระตอรายการที่เกิดขึ้น โดยให

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุกไตรมาส  โดยความสมเหตุสมผลของ

รายการจะพิจารณาจากราคาตลาด  รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ  เชน  ระยะเวลาการจัดสง 

คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน  ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 

 
14.3  แนวโนมการทาํรายการระหวางกันในอนาคต 

 บริษัทคาดวาในอนาคตจะมีรายการระหวางกันตอไป มีเร่ืองการคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทโดยกรรมการหรือ

สินทรัพยของกรรมการ  ซึ่งเพื่อประโยชนในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเปน ซึ่งที่ผานมา

บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนแกกรรมการผูคํ้าประกันแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะถอนการคํ้าประกันบุคคลหลังจาก

บริษัทจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยได นอกจากนี้ จะมีรายการซื้อ ขาย การใหบริการ ตามธุรกิจปกติการคาทั่วไป 

 ทั้งนี้ ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เงื่อนไขตางๆ  ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยท่ัวไป  

โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมการอิสระเปน

ผูใหความเห็นเก่ียวกับราคาอัตราคาตอบแทน  รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย  หากมีรายการใดที่

เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ  ประกาศ  และ/หรือ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยบริษัท

อาจใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี  ทั้งนี้  กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน     

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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สวนที่ 2.4 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
15.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 

15.1   ผูสอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี  

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   

ตรวจสอบโดยสํานักงาน เอส เค เค ควอลิต้ี เซอรวิส ซึ่งมีนายวิศิษฎ เฉลิมกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4961 ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูสอบบัญชีของบริษัทเห็นวา งบการเงินของบริษัท

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4521 เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายหลังจากการควบ

บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

รายงานของผูสอบบัญชีตอขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีนางสาวพิมพใจ 

มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารเพื่อประกอบการย่ืนคําขอเสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทแกบุคคลภายนอกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยแสดงผลกระทบ

ของการถือเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถือหุนของบริษัท และการควบบริษัท ไวสเฟรทเซอรวิส

เซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด เปนบริษัทใหม 

(Amalgamation) โดยถือเสมือนหนึ่งวาการถือเงินทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด นั้นไดเกิดขึ้นต้ังแตวันที่จด

ทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริษัทไดเกิดขึ้นเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งไดแสดง

ความเห็นวาขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมไดถูกจัดทําในสาระสําคัญตามเกณฑและขอสมมติฐานที่ฝายบริหารกําหนดไว 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4521    เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4521    เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดใหขอสรุปวา 

ไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบ

การเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
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15.2  ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
          (หนวย: พันบาท)  

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม/1 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 มีนาคม 2558 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

  สินทรัพย              

สินทรัพยหมุนเวยีน               

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       68,361  23.63       75,133  23.51       80,841  22.55       84,522  21.71 

  เงินลงทุนช่ัวคราว       62,047  21.44       50,130  15.69       41,140  11.47       26,379  6.78 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น       97,187  33.59     110,491  34.58     108,340  30.22     131,702  33.84 

  เงินใหกูยืมแกกรรมการ         2,000  0.69              -             -              -              -              -                 - 

  เงินใหกูยืมระยะส้ัน         1,200  0.41            910  0.28              -     -              -                 - 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         1,650  0.57         2,598  0.81         2,346  0.65         2,197  0.56 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 232,445  80.33  239,261  74.87 232,668 64.90 244,800 62.59 

สินทรัพยไมหมุนเวียน               

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน            622  0.22         1,472  0.46         1,081  0.30         1,081  0.28 

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ       55,068  19.03       77,534  24.26     123,702  34.50     142,150  36.52 

  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ              50  0.02            109  0.03              78  0.02            115  0.03 

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี            548  0.19            969  0.30            540  0.15            563  0.14 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น            615  0.21            217  0.07            453  0.13            529  0.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   56,903     19.67      80,300  25.13 125,854  35.10 144,438 37.11 

รวมสินทรัพย 289,348    100.00  319,562  100.00 358,522  100.00 389,238 100.00 

หนี้สิน               

หนี้สินหมุนเวียน               

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น     147,759  51.07       47,664  14.92       37,600  10.49       49,082  12.61 

  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 

        3,494  1.21         6,721  2.10       11,446  3.19       15,323  3.94 

  ภาษีเงินไดคางจาย              31  0.01         8,533  2.67         4,633  1.29         6,422  1.65 

  หนี้สินหมุนเวียนอืน่         7,011  2.42       20,483  6.41         8,422  2.35         8,530  2.19 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 158,295    54.71     83,400  26.10   62,101  17.32 79,357 20.39 

หนี้สินไมหมุนเวยีน               

  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป         7,766  2.68       12,450  3.90       12,249  3.42       18,786  4.83 

  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน         2,866  0.99         4,120  1.29         5,743  1.60         6,284  1.61 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น              -             -              -   -            207  0.06            462  0.12 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน  10,632   3.67    16,570  5.19   18,199  5.08 25,532 6.56 

รวมหนี้สนิ 168,927    58.38     99,970  31.28   80,300  22.40 104,889 26.95 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม/1 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 มีนาคม 2558 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

สวนของผูถือหุน               

  ทุนจดทะเบียน       15,000  5.18     180,000  56.33     208,000  58.02     225,000  57.81 

  ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว       15,000  5.18     180,000  56.33     208,000  58.02     225,000  57.81 

  

กําไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสํารองตาม
กฎหมาย 

             77  0.03         5,395  1.69         6,173  1.72         7,327  1.88 

  กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร       94,106  32.52       30,098  9.42       53,573  14.94       42,030  10.80 

  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน/2         1,046  0.36         4,099  1.28       10,476  2.92         9,992  2.57 

  สวนไดสวนเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม/3       10,192  3.52              -             -              -                   -            - 

รวมสวนของผูถือหุน 120,422  41.62  219,592  68.72 278,221  77.60 284,349 73.05 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 289,348  100.00  319,562  100.00 358,522  100.00 389,238 100.00 

หมายเหตุ: /1 ขอมูลทางการเงินประหน่ึงทําใหมจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและรายงานโดยผูสอบบัญชี เพ่ือประกอบการยื่นคําขอเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทแกบุคคลภายนอกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยแสดงผล
กระทบของการถือเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (SUN) โดยผูถือหุนของบริษัท และการควบ
บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด และ บริษัท ไวส       
โลจิสติกส จํากัด เปนบริษัทใหม (Amalgamation) เสมือนหนึ่งวาการถือเงินทุนรอยละ 60 ในบริษัท ซันเอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด (เดิม SUN ถือหุนโดยผูมีอํานาจควบคุมกลุมเดียวกันกับของบริษัท) น้ัน ไดเกิดขึ้นต้ังแตวันท่ีจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริษัทไดเกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2555  

/2 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
- ในป 2555 คือ สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 1.05 ลานบาท 
- ในป 2556 ประกอบดวย สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 0.37 ลานบาท และ

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 3.73 ลานบาท เกิดจากบริษัทไดซื้อเงินลงทุน
สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 ของทุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจในการควบคุมของ
บริษัทยอย โดยมีสวนตางระหวางตนทุนการซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย 

- ในป 2557 ประกอบดวย สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 1.15 ลานบาท และ
สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 3.73 ลานบาท และสวนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 5.60 ลานบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทไดซื้อเงินลงทุนจากผูถือหุนใหญของกลุม
บริษัทในอัตรารอยละ 60 ของทุนของบริษัทยอย ซึ่งถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยมีสวนตาง
ระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย 

- ณ 31 มีนาคม 2558 ประกอบดวย สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 0.66 ลานบาท 
และสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 3.73 ลานบาท และสวนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 5.60 ลานบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทไดซื้อเงินลงทุนจากผูถือหุนใหญของกลุม
บริษัทในอัตรารอยละ 60 ของทุนของบริษัทยอย ซึ่งถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยมีสวนตาง
ระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย 

/3 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจในการควบคุมของบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 40  
โดยเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 จึงทําให ณ สิ้นป 2556 ไมมีรายการดังกลาว
แลว 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557 และสําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
(หนวย:พันบาท) 

งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม/2 งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2558 
จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

รายไดหลักจากการใหบริการ      630,417  99.02      528,801  98.32 670,203  99.03     154,932  99.02 171,783 98.84 
ตนทุนการใหบริการ      525,226  82.50      365,293  67.92 497,073  73.45     114,192  72.98 133,996 77.10 

กําไรขั้นตน  105,191  16.69/1  163,508  30.92/1  173,130  25.83/1 40,740 26.30 37,787 22.00 

  รายไดอื่น       6,221  0.98       9,034  1.68 6,569  0.97 1,533 0.98 2,015 1.16 
กําไรกอนคาใชจาย  111,412  17.50  172,543  32.08  179,699  26.55 42,273 27.02 39,802 22.90 

  คาใชจายในการขาย        39,458  6.20     38,985  7.25 34,719  5.13 11,382 7.27 8,195 4.72 
  คาใชจายในการบริหาร        50,925  8.00     62,316  11.59 64,330  9.51 12,637 8.08 16,203 9.32 

  รวมคาใชจาย    90,384  14.20  101,301  18.83 99,049  14.64 24,019 15.35 24,398 14.04 

กําไรจากการดําเนินงาน    21,028  3.30    71,241  13.25 80,650  11.92 18,254 11.67 15,404 8.86 

  คาใชจายทางการเงิน          242  0.04          850  0.16 1,767  0.26 401 0.26 337 0.19 

กําไร กอนภาษีเงนิไดนติิบุคคล    20,786  3.27    70,391  13.09 78,882  11.66 17,853 11.41 15,067 8.67 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคล       5,420  0.85     14,761  2.74 16,441  2.43 3,868 2.47 3,539 2.04 
กําไรสําหรับงวด    15,365  2.41    55,630  10.34 62,442  9.23 13,985 8.94 11,528 6.63 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป                 

  
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผ่ือขาย (โอนกลับ) 

         282 0.04       (849) -0.16 974  0.14 278 0.18 (605) (0.35) 

  ผลกระทบของภาษีเงินได          (56) -0.01          170  0.03  (195) -0.03 (56) (0.04) 121 0.07 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป    15,591  2.45    54,951  10.22 63,221  9.34 14,207 9.08 11,044 6.35 
การแบงปนกําไร             
  สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ     14,573  2.29     42,338  7.87 62,442  9.23 13,985 8.94 11,528 6.63 

  
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม/3 ของบริษัทยอย 

         793  0.12     13,293  2.47                    -      - - - - - 

       15,366  2.41    55,630  10.34 62,441,591  9.23 13,985 8.94 11,528 6.63 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
  สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ     14,903  2.34     41,527  7.72 63,221  9.34 14,207 9.08 11,044 6.35 

  
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม/3 ของบริษัทยอย 

         688  0.11     13,423  2.50                    -           - - - - - 

       15,591  2.45    54,951  10.22 63,221  9.34 14,207 9.08 11,044 6.35 

หมายเหตุ:/1 อัตรารอยละของกําไรขั้นตน คํานวณจากมูลคากําไรขั้นตน หารดวยรายไดหลักจากการขายผลิตภัณฑ (ไมรวมรายไดอื่นๆ) 
ซึ่งสอดคลองกับอัตรากําไรขั้นตนท่ีเปดเผยในอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

/2 ขอมูลทางการเงินประหน่ึงทําใหมจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและรายงานโดยผูสอบบัญชี เพ่ือประกอบการยื่นคําขอเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทแกบุคคลภายนอกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยแสดงผล
กระทบของการถือเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถือหุนของบริษัท และการควบบริษัท ไวส
เฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด 
เปนบริษัทใหม (Amalgamation) เสมือนหนึ่งวาการถือเงินทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด น้ันไดเกิดขึ้น
ต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริษัทไดเกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 
2555  

/3 สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 40  
โดยเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 ซึ่งยังคงถือวาผูถือหุนสวนสวนนอย
ดังกลาวยังคงมีสวนในกําไรป 2556 ของบริษัทยอย 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

งบกระแสเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม - 
ประหนึ่งทําใหม/1 งบการเงินรวม 

2556 2557 
งวด 3 เดือนแรก

ป 2558 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรกอนภาษีเงนิไดนิติบุคคล         70,391           78,882  15,067 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสด      
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          9,561           10,621  2,831 
  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย                     -                  89  (22) 
  กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -            (514) - 
  ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ                     -                 30  14 
  กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว         (1,946)              (22) (842) 
  คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน          1,341            1,760  541 
  ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง            (970)            (507) (255) 
  ดอกเบีย้รับ            (378)            (274) (91) 
  คาใชจายดอกเบีย้             850            1,767  337 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ         78,849           91,831  17,580 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง       
  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น        (11,528)           2,770  (23,078) 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            (948)              245  150 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น             398             (318) (54) 
สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง        (12,078)           2,697  (22,982) 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น      (100,893)  (10,176) 11,516 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น         13,472   (12,061) 108 
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน              (86)            (137) - 
  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น                     -                207  255 
หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)        (87,508)  (22,167) 11,879 
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน        (20,737)          72,361  6,477 
  จายภาษีเงินได         (6,510)  (20,107) (1,652) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน        (27,247)  52,255  4,825 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ      
  เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น                     -                (36) (3) 
  เงินใหกูยืมระยะส้ันลดลง             290               910  - 
  เงินใหกูยืมแกกรรมการลดลง          2,000                       -   - 
  เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง)            (849)              391  - 
  เงินสดจายแกผูถอืหุนเดิมของบริษัทยอย        (21,600)                      -    - 
  ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ        (18,260)  (38,126) (7,456) 
  ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน              (92)                      -   (42) 
  เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน                     -                514  - 
  ดอกเบีย้รับ             370               275  29 
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม - 
ประหนึ่งทําใหม/1 งบการเงินรวม 

2556 2557 
งวด 3 เดือนแรก

ป 2558 
  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว         47,014           10,022  15,000 
  เงินสดจายเพ่ือซือ้เงินลงทุนชั่วคราว        (34,000)                      -   - 
เงินสดสุทธิ ใชไปในกจิกรรมการลงทุน         (25,128)  (26,050) 7,528 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
  เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกีย่วของกัน         33,400                       -   - 
  เงินสดจายเพ่ือชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วของกัน        (33,400)                      -   - 
  เงินสดจายเพ่ือชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน         (5,823)  (14,138) (3,418) 
  เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน       165,000           28,000  17,000 
  เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทยอยโดยผูถอืหุนเดิม         19,600                       -   - 
  ดอกเบีย้จาย            (850)         (1,767) (337) 
  เงินปนผลจาย      (101,043)         (5,985) (21,917) 
  เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทยอย        (17,737)                      -   - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน         59,146 6,110  (8,672) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ          6,771  32,315  3,681 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด         68,361  48,527/2  80,841 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด         75,133/2 80,841  84,522 

หมายเหตุ: /1 ขอมูลทางการเงินประหน่ึงทําใหมจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและรายงานโดยผูสอบบัญชี เพ่ือประกอบการยื่น  คําขอเสนอ

ขายหุนสามัญของบริษัทแกบุคคลภายนอกตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย

แสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถือหุนบริษัท และการควบ

บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด กับ บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด และ บริษัท ไวส โลจิ

สติกส จํากัด เปนบริษัทใหม (Amalgamation) เสมือนหนึ่งวาการถือเงินทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 

น้ันไดเกิดขึ้นต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และการควบบริษัทไดเกิดขึ้นเม่ือ

วันท่ี 1 มกราคม 2555  

/2 เงินสดปลายงวด ณ สิ้นป 2556 ไมเทากับเงินสดตนงวด ณ ตนป 2557 เน่ืองจากสมมติฐานท่ีใชในการจัดทําขอมูล

ประหน่ึงทําใหมน้ันเสมือนวาบริษัทไดถือเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในอัตรารอยละ 60 มา

โดยตลอด ดังน้ัน เม่ือบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เงินปนผลสวนหน่ึงจะถูก

จายออกไปใหแกผูถือหุนสวนนอย (40% ของเงินปนผลจาย) และสวนท่ีเหลือจะถูกจายใหแกบริษัท (60% ของเงินปน

ผลจาย) ในฐานะท่ีเปนผูถือหุนของบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด สงผลใหเม่ือบริษัทจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทจะมีเงินสดเพ่ิมขึ้นจากเงินปนผลรับจากบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 -  31 ธันวาคม 2557 และ งวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหม งบการเงินรวม 

2555/1 2556 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2558 

  อัตราสวนสภาพคลอง  

  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.47 2.87 3.75 3.08 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.44  2.83  3.71  3.06 

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) n/a/2 -0.23 1.68 0.07 

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 6.49 5.09 6.13 5.73 

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 56 71 59 63 

  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.84 4.26 14.72 14.95 

  ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 94 85 25 25 

  วงจรเงินสด (วัน) -38 -14 34 38 

  อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  

  อัตรากําไรขั้นตน (%) 16.69% 30.92% 25.83% 22.00% 

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 3.34% 13.47% 12.03% 8.97% 

  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) n/a/2 -38.25% 64.79% 31.32% 

  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 2.41% 10.34% 9.23% 6.63% 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.76% 32.72% 25.09% 16.39% 

  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน  

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.31% 18.27% 18.42% 12.33% 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 39.69% 98.33% 72.61% 43.21% 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.20 1.77 2.00 1.86 

  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน  

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.40 0.46 0.29 0.37 

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) n/a/2 -23.40 41.94 20.22 

  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) n/a/2 -0.12 0.87 0.15 

  อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00% 181.63%/3 44.69%/4 0.00% 

  อัตรากําไรสุทธิตอหุน (Fully Dilute) /5 (บาท) 0.03 0.09 0.10 0.08 

หมายเหตุ:  /1 คํานวณจากงบการเงินประหนึ่งทําใหมป 2555 โดยไมไดเฉลี่ยกับป 2554 เนื่องจากป 2554 เปนตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 /2 n/a ไมสามารถคํานวณได เนื่องจากมิไดจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 /3 บริษัทจายเงินปนผลจํานวน 101.04 ลานบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงเปนการจายจากผลประกอบการที่ผานมา (กําไรสะสม)  
 /4 บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2557 จํานวน 5.99 ลานบาท (ระหวางกาล) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 และจํานวน 

21.92 ลานบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 
/5  คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท โดยปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน 
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16.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

16.1  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

16.1.1 ความเปนมาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการดําเนินงานในป 2556 

ในป 2556 บริษัทมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) ระหวางบริษัท ไวสเฟรท

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทเดิมกอนควบรวม), บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส       

โลจิสติกส จํากัด โดยไดจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จึงถือเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น

ใหมภายใตชื่อเดิมในขณะน้ัน คือ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 

15.00 ลานบาท ดังนั้น บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทเดิมกอนควบรวม), บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด 

โลจิสติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด จึงส้ินสภาพนิติบุคคลในวันดังกลาว และไดโอนสินทรัพย หนี้สิน สิทธิ หนาที่

และความรับผิดชอบทั้งหมดใหแกบริษัทใหมโดยผลของกฎหมาย ปจจุบันบริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จด

ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนและนโยบายการปรับโครงสรางองคกรของกลุมบริษัท เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2556 

บริษัทไดดําเนินการซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมของบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 53,998 หุน มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวม 54 ลานบาท ซึ่งเปนราคาตามบัญชี และคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของทุน

ของบริษัทดังกลาว การเขาลงทุนคร้ังนี้ถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

จากผลการปรับโครงสรางดังกลาวขางตน ทําใหงบการเงินป 2556 แสดงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 1 เดือน คือ 

ต้ังแตวันที่จัดต้ังเปนบริษัทใหมจนถึงวันส้ินงวด (ต้ังแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ดังนั้น เพื่อใหผูลงทุน

ไดรับทราบภาพสะทอนของผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 

และใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับผลการดําเนินงานรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจึงไดจัดทํางบการเงิน

ประหนึ่งทําใหมขึ้น ซึ่งรายงานโดยผูสอบบัญชี 

ขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการย่ืนคําขอเสนอขายหุนสามัญของบริษทัแกบุคคลภายนอก

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อแสดงผลกระทบของรายการที่สําคัญที่จะมีผลตองบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตขอสมมติฐานและ

รายการปรับปรุงที่สําคัญดังตอไปนี้ 

ขอสมมติฐาน 

1. บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดดวยทุนจดทะเบียน 

5,000,000 บาท โดย 2 กลุมหลัก คือ (1) กลุมครอบครัวคงสุนทรและครอบครัวตันติกุลสุนทรในจํานวน 

3,000,000 บาท หรือ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (2) กลุมผูลงทุน

ชาวตางชาติในจํานวน 2,000,000 บาท หรือ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จากรายการที่สําคัญดังกลาว บริษัทไดจัดทําขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม โดยเสมือนหน่ึงวาบริษัทไดถือ

เงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 60 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทต้ังแตวันที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
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2. บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทเดิมกอนควบรวม), บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิส 

ติคส จํากัด, และ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด ไดจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่             

29 พฤศจิกายน 2556 จากรายการที่สําคัญดังกลาว บริษัทไดจัดทําขอมูลทางการเงินประหน่ึงทําใหม โดย

เสมือนหนึ่งวาการควบบริษัทไดเกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัททั้งหมดเขามารวมในขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหม 

รายการปรับปรุง 

1. บริษัทบันทึกการจายชําระเงินสดเพื่อรวมลงทุนจัดต้ัง บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 

3,000,000 บาท 

2. บริษัทบันทึกการรับโอนสินทรัพย หนี้สิน สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ บริษัท ไวสเฟรทเซอรวิส

เซส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทเดิมกอนควบรวม), บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด โลจิสติคส จํากัด, และ บริษัท 

ไวส โลจิสติกส จํากัด โดยผลของการควบบริษัท ถือเสมือนหนึ่งวาการควบรวมบริษัทไดเกิดขึ้นต้ังแตวันที่ 1 

มกราคม 2555 และรวมผลการดําเนินงานสําหรับปของทั้งสามบริษัทเขาดวยกัน โดยไดมีการตัดรายการระหวาง

กันออกจากขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมนี้ 

3. บริษัทบันทึกเงินปนผลรับจากบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 26,606,120 บาท ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2556 และตัดรายการดังกลาวออกจากงบการเงินรวมประหน่ึงทําใหมแลว 

4. บริษัทบันทึกการจายชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนใน บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 29,400,000 

บาท ดวยเงินสดในระหวางเดือนธันวาคม 2556 

5. บริษัทบันทึกรายการจายชําระเงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งหมด

จํานวน 21,600,000 บาท จากกลุมผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ ภายหลังจากการจายชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน

ขางตน ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ของบริษัทไดเปล่ียนแปลงจากอัตรา

รอยละ 60 เปนอัตรารอยละ 100 

6. งบการเงินของบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่

จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือเสมือนวาบริษัทมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทดังกลาว โดยไดมีการตัดรายการระหวางกันที่สําคัญออกจากงบการเงินรวมของขอมูลทางการเงินประหนึ่ง

ทําใหม อาทิเชน ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และรายการคา

ระหวางกันที่มีสาระสําคัญ เชน รายไดจากการใหบริการและตนทุนการใหบริการ 

ทั้งนี้ ขอมูลทางการเงนิประหนึ่งทําใหมไดสะทอนผลของรายการปรับปรุงและขอสมมติฐานแลว โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม - ประหนึ่งทําใหม งบการเงินรวม 
2555 2556 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน รวมบริษัทยอย 60% 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 40% 

รวมบริษัทยอย100% (จากเดิม 60%) 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 0% 

รวมบริษัทยอย100%  
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 0% 

งบกําไรขาดทุน รวมบริษัทยอย 100% 
กําไรสวนท่ีเปนของบริษัท 60% 

รวมบริษัทยอย 100% 
กําไรสวนท่ีเปนของบริษัท 60% 

รวมบริษัทยอย 100% 
กําไรสวนท่ีเปนของบริษัท 100% 

งบกระแสเงินสด - รวมบริษัทยอย100% (จากเดิม 60%) 
 

รวมบริษัทยอย100%  
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16.1.2 ภาพรวมการดาํเนินงานที่ผานมา 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services 

and Solution Providers) โดยสามารถใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศท้ังการนําเขาและสงออก โดยการขนสง

ทั้งทางทะเล (แบบเต็มตูและแบบไมเต็มตู) และทางอากาศ รวมถึงการใหบริการดานพิธีการศุลกากรและการใหคําปรึกษา

เก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีในการนาํเขาและสงออก ตลอดจนการใหบริการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง

จากทาเรือไปโรงงาน/คลังสินคา หรือ จากโรงงาน/คลังสินคาไปยังทาเรือ ทําใหกลุมบริษัทมีศักยภาพในการใหบริการขนสง

สินคาแบบประตูสูประตู (Door to Door) และสามารถใหคําปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกสตามความตองการของลูกคา 

โดยมีวัตถุประสงคหลักในการประหยัดตนทุนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคา  

การใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศของบริษัท จะใหบริการหลากหลายเสนทาง (Routing 

Diversification) เพื่อเปนการกระจายความเส่ียงจากปจจัยลบทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค โดยเสนทางระยะไกลไปยังทวีป

อเมริกา จะมียอดขายสูงกวาเม่ือเทียบกับเสนทางระยะส้ันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แตก็จะมีอัตรากําไรขั้นตนที่ตํ่ากวา โดยท่ี

บริษัทเห็นวาการรักษาการใหบริการในเสนทางระยะไกลจะทําใหบริษัทเกิดความไดเปรียบในเร่ืองความสามารถในการแขงขัน 

ในขณะที่อัตราคาระวางเรือในการขนสงมีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีการใหบริการในเสนทางระยะส้ันจะมีอัตรากําไรท่ีดีกวา แต

การแขงขันที่สูงกวาเชนกัน ดังนั้น การทําธุรกิจของบริษัทก็จะพิจารณา ทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษาความสามารถ

ในการทํากําไร 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะรักษาความสมดุลของการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทาง

ทะเล (Sea Freight) และทางอากาศ (Air Freight) เพื่อที่จะรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรใหสมํ่าเสมอ ซ่ึงโดย

ลักษณะการใหบริการแลว ธุรกรรมทาง Sea Freight จะมีปริมาณมากกวา แตมีอัตรากําไรขั้นตนนอยกวาธุรกรรม Air Freight 

รวมถึงความสมดุลของสัดสวนการใหบริการที่เก่ียวของระหวางการนําเขาและการสงออก โดยในภาวะท่ีการสงออกของ

ประเทศไทยหดตัวลง บริษัทจะพยายามกระจายฐานลูกคาไปยังผูนําเขามากขึ้น  

ที่ผานมา ปจจัยที่กระทบตอยอดขายของบริษัทจะขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัท     

สวนใหญเปนผูประกอบการนําเขา-สงออกสินคา เพื่อผลิตหรือจําหนาย โดยตลาดหลักของกลุมบริษัท ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร ฮองกง เปนตน และสินคาหลัก ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวน

ยานยนต อาหารกระปอง/อาหารแหง เหล็กและวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่งตลาดหลักและสินคาที่สําคัญของกลุมบริษัทถือเปน

ตลาดนําเขา-สงออก และสินคานําเขา-สงออก ที่สําคัญของไทย 5 อันดับแรก (รายละเอียดไดกลาวอยูในหัวขอ 2.4 ภาวะ

อุตสาหกรรมและการแขงขัน) ปจจุบัน กลุมบริษัทมีทีมขายเพื่อติดตอและใหบริการลูกคาโดยตรง ซึ่งหนาที่ความรับผิดชอบ

หลัก คือ ดูแลลูกคาปจจุบัน (Active Clients) ซึ่งเปนฐานลูกคาที่สําคัญที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัท โดยพยายามเสนอ

บริการใหลูกคาใชบริการกับกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น และมุงเนนขยายฐานลูกคาใหมในตลาดเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางกัน  

รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทในป 2555 – ป 2557 มีมูลคาเทากับ 630.42 ลานบาท 528.80 ลานบาท และ 

670.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 99.02 รอยละ 98.32 และรอยละ 99.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ คิดเปนอัตรา

การเติบโตรอยละ (16.12) และรอยละ 26.74 สําหรับป 2556 และป 2557 ตามลําดับ โดยรายไดจากการใหบริการของกลุม

บริษัทในป 2556 ลดลงเนื่องจากรายไดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนเสนทางหลักที่บริษัทใหบริการรับจัดการขนสงทาง

เรือลดลง ประกอบกับอัตราคาระวางในเสนทางดังกลาวลดลงดวย ในขณะท่ีบริษัทไดขยายการใหบริการในเสนทางในเขตทวีป
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เอเซียมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียมีการขยายตัว อยางไรก็ตาม อัตราคาบริการรับจัดการขนสงในเขตทวีป

เอเชียจะตํ่าวาอัตราคาบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา จึงทําใหรายไดจากการสงออกลดลง-และรายไดจากการบริการในป 

2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทกลับมาขยายการใหบริการในเสนทางสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ปรับตัวดีขึ้น 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการของกลุมบริษัท มูลคาเทากับ 171.78 ลานบาท คิด

เปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.88 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 อันเปนผลมาจากรายไดจากการใหบริการรับจัดการ

ขนสงทางทะเลเพ่ิมขึ้น จากการขยายตลาดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา เนื่องจากงานโครงการซึ่งเปนการนําเขาเคร่ืองจักร

ของลูกคากลุมยานยนต และมีการขยายกลุมลูกคาผูใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (Freight Forwarder) รวมทั้ง

ปริมาณนําเขาสินคาประเภทอาหารกระปองเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรยังขึ้นอยูกับความผันผวนของตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบิน ซึ่งเปล่ียนแปลง

ไปตามอุปสงคและอุปทานในตลาด การเพิ่มขึ้นของตนทุนคาระวางในตลาด ทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร

ลดลง หากกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคาคาบริการเพิ่มตามตนทุนคาระวางท่ีมีการปรับตัวขึ้นได โดยในป 2556 ตนทุนคา

ระวางเรือลดลงมากเน่ืองจากอัตราคาระวางเรือในตลาดโลกลดลง สงผลใหตนทุนการบริการของกลุมบริษัทลดลง ซึ่งปจจัย

ดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอกําไรขั้นตนที่สูงขึ้นของบริษัท ในขณะท่ีตนทุนคาระวางในป 2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราคา

ระวางเรือในตลาดโลกเพิ่มขึ้น สงผลใหตนทุนการบริการของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอกําไร

ขั้นตนที่ลดลงของบริษัท 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนป 2558 มูลคาเทากับ 11.53 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 

6.63 ลดลงเมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนป 2557 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.94 เนื่องจากกําไรขั้นตนลดลง อันเปนผลมา

จากปริมาณการใหบริการดาน Sea Freight ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอยกวาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการใหบริการดาน Air Frieght ซึ่งมี

อัตรากําไรขั้นตนสูงกวาลดลง 
 

16.1.3 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2555 –ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 

รายได 

รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2555 – ป 2557 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีจํานวนเทากับ 636.64 ลาน

บาท 537.84 ลานบาท 676.77 ลานบาท และ 173.80 ลานบาท ตามลําดับ โดยแบงเปนรายไดจากการใหบริการ และรายได

อื่น ซึ่งสามารถสรุปโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทสําหรับป ป 2555 – ป 2557 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 ดังตาราง

ตอไปนี้  
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โครงสรางรายได 
2555* 2556* 2557 

งวด 3 เดือนแรก  
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากใหบริการ                  
1. จัดการขนสงสนิคาทางทะเล 

(Sea Freight) 
357.95 56.22 277.99 51.69 377.69 55.81 86.49 55.28 106.76 61.43 

2. จัดการขนสงสนิคาทาง
อากาศ (Air Freight) 

165.42 25.98 146.80 27.29 170.20 25.15 40.73 26.03 33.10 19.05 

3. พิธีการศุลกากรและขนสงใน
ประเทศ (Customs and 
Transport) 

107.05 16.82 104.01 19.34 122.31 18.07 27.71 17.71 31.92 18.73 

รวมรายไดจากการใหบริการ 630.42 99.02 528.80 98.32 670.20 99.03 154.93 99.02 171.78 98.84 

รายไดอื่นๆ ** 6.22 0.98 9.03 1.68 6.57 0.97 1.53 0.98 2.02 1.16 

รวมรายได 636.64 100.00 537.84 100.00 676.77 100.00 156.46 100.00 173.80 100.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 

                    ** รายไดอื่นๆ เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบ้ียรับ กําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เปนตน 

 รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทในป 2555 – ป 2557 และ สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีมูลคาเทากับ 

630.42 ลานบาท 528.80 ลานบาท 670.20 ลานบาท และ 171.78 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 99.02 รอยละ 98.32 

รอยละ 99.03 และรอยละ 98.84 ของรายไดรวม ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (16.12) และรอยละ 26.74 สําหรับ

ป 2556 และป 2557 และรอยละ 10.88 สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 ตามลําดับ โดยรายไดจากการใหบริการของกลุม

บริษัทสามารถแบงไดดังนี้: 

(1) รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) รายไดจากธุรกิจสวนนี้

ในป 2555 – ป 2557 และ สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 มูลคาเทากับ 357.95 ลานบาท 277.99 ลานบาท 377.69 ลานบาท 

และ 106.76 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.22 รอยละ 51.69 รอยละ 55.81 และรอยละ 61.43 ของ

รายไดรวม ตามลําดับ โดยแบงเปนรายไดจากการนําเขาและสงออกคิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือน

แรกป 2558) ประมาณรอยละ 35 และรอยละ 65 ของรายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล 

ตามลําดับ โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีรายได

รวมคิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 53 ของรายไดจากการใหบริการ

รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล ทั้งนี้ สินคาหลัก ไดแก เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณสํานักงาน ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร  สินคาประเภทชิ้นสวนยานยนต สินคาประเภทเหล็กและวัสดุกอสราง สินคาประเภทอาหาร

กระปอง/อาหารแหง เปนตน 
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รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางทะเล (Sea Freight) ตามเสนทางหลัก 

ประเทศ 
2555* 2556* 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1.ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 125.58 35.08 72.04 25.91 99.91 26.45 25.26 29.21 50.71 47.50 
2. ประเทศญี่ปุน 30.76 8.59 30.22 10.87 31.28 8.28 8.75  10.12 6.75 6.32 
3. ประเทศสิงคโปร 30.57 8.54 29.04 10.45 26.04 6.89 7.04 8.14 7.48 7.01 
4. ประเทศจีน 26.52 7.41 37.26 13.40 41.84 11.08 10.81 12.50 13.72 12.85 
5. ประเทศออสเตรเลีย 18.97 5.30 10.71 3.85 17.32 4.59 5.11 5.91 5.63 5.28 

รวม 232.40 64.93 179.27 64.48 216.39 57.29 56.97 65.87 84.29 78.96 
รายไดรวมจาก Sea Freight 357.95 100.00 277.99 100.00 377.69 100.00 86.49 100.00 106.76 100.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 

ในป 2556 รายไดจากการใหบริการขนสงทางทะเลมีอัตราการเติบโตลดลงคิดเปนรอยละ 22.34 จากปกอนหนา 

เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกลดลงรอยละ 32.93 เม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากรายไดในเสนทางไทย-

สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนเสนทางหลักที่บริษัทใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือลดลงรอยละ 42.63 เม่ือเทียบกับป 2555 ในขณะท่ี

บริษัทไดขยายการใหบริการในเสนทางในเขตทวีปเอเซียมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียมีการขยายตัว อยางไรก็

ตาม อัตราคาบริการรับจัดการขนสงในเขตทวีปเอเชียจะตํ่าวาอัตราคาบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา จึงทําใหรายไดจาก

การสงออกลดลง ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.76 เม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากบริษัทมองถึง

โอกาสจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในเขตทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน บริษัทจึงไดมีการขยายตลาดใน

การนําเขาวัตถุดิบใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น โดยมุงเนนการขายแบบครบวงจร  

ในป 2557 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 35.86 จากปกอนหนา 

เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.90 เม่ือเทียบกับป 2556 อันเปนผลมาจากอัตราคาบริการ

ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราคาระวางเรือ และบริษัทกลับมาขยายการใหบริการในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริการ เนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจฟนตัว โดยปริมาณงานขนสงเพิ่มขึ้นจากงานโครงการท่ีบริษัทรับงานมาในป 2557 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสงเหล็ก

และวัสดุกอสรางจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับรายไดจากการใหบริการนําเขาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

28.90 เม่ือเทียบกับป 2556 อันเปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาในประเทศจีนและฮองกง 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางทะเลมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 

23.43 จากปกอนหนา เนื่องจากรายไดจากการใหบริการสงออกเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 30.52 และรายไดจากการใหบริการ

นําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.51 เม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนแรกป 2557 โดยรายไดจากการใหบริการขนสงทางทะเลเพิ่มขึ้นจากการ

ขยายตลาดในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา อันเปนผลมาจากงานโครงการซึ่งเปนการนําเขาเครื่องจักรเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตใหสามารถลดตนทุนไดเพิ่มขึ้นของลูกคากลุมยานยนตรวมทั้งปริมาณนําเขาสินคาประเภทอาหารกระปองเพ่ิมขึ้น และ

รายไดจากการใหบริการสงออกเพิ่มขึ้นจากปริมาณการใหบริการแกกลุมลูกคาผูใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ 

(Freight Forwarder) เพิ่มขึ้นเปนสวนใหญ  
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(2) รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ (Air Freight) รายไดจากธุรกิจสวนนี้

ในป 2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 มูลคาเทากับ 165.42 ลานบาท 146.80 ลานบาท 170.20 ลานบาท และ 

33.10 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.98 รอยละ 27.29 รอยละ 25.15 และรอยละ 19.05 ของรายไดรวม 

ตามลําดับ โดยแบงเปนรายไดจากการนําเขาและสงออกคิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558) 

ประมาณรอยละ 50 และรอยละ 50 ของรายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ ตามลําดับ 

โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีนและฮองกง ประเทศสิงคโปร ซึ่งมีรายไดรวมคิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 

และงวด 3 เดือนป 2558) ประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ 

ทั้งนี้ สินคาหลัก ไดแก สินคาประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และช้ินสวนยานยนต เปนตน  

รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Freight) ตามเสนทางหลัก 

ประเทศ 
2555* 2556* 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

29.48 17.82 23.76 16.19 50.89 29.90 6.96 17.09 7.41 22.41 

2. ประเทศจีน 40.09 24.24 22.53 15.35 46.10 27.09 13.68 33.58 8.35 25.23 

3. ประเทศสิงคโปร 27.67 16.73 20.23 13.78 26.77 15.73 9.25 22.72 6.03 18.21 

4. ประเทศญี่ปุน 14.75 8.92 11.67 7.95 18.12 10.65 3.11 7.63 2.52 7.60 
5. ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา 

13.24 8.00 21.44 14.60 3.28 1.93 1.23 3.03 1.90 5.75 

รวม 125.23 75.71 99.63 67.87 145.16 85.29 34.23 84.05 26.22 79.20 

รายไดรวมจาก Air Freight 165.42 100.00 146.80 100.00 170.20 100.00 40.73 100.00 33.10 100.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 

ในป 2556 รายไดจากการใหบริการขนสงทางอากาศมีอัตราการเติบโตลดลงคิดเปนรอยละ 11.26 จากป 2555 

เนื่องจากรายไดการสงออกลดลงรอยละ 16.61 เม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลมาจากปริมาณงานขนสงโดยรวมลดลง

โดยเฉพาะรายไดจากประเทศจีนและงานโครงการท่ีบริษัทรับงานมาและแลวเสร็จในป 2555 ซึ่งเปนงานรับจัดการขนสงสินคา

ประเภทเคร่ืองเสียงรถยนตจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียมูลคาประมาณ 25 ลานบาท ประกอบกับอัตราคาบริการลดลง

ตามอัตราคาระวาง และรายไดการนําเขาป 2556 ลดลงรอยละ 5.46 เม่ือเทียบกับป 2555 อันเปนผลสวนใหญมาจากอัตรา

คาบริการลดลงตามอัตราคาระวางเคร่ืองบิน 

ในป 2557 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางอากาศมีอัตราการเติบโตคิดเปนรอยละ 15.94 จากป 2556 

เนื่องจากรายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 21.89 เม่ือเทียบกับป 2556 อันเปนผลมาจากอัตราคาบริการเพิ่มขึ้นตาม

อัตราคาระวางท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขนสงเพิ่มขึ้นจากการใหบริการรับจัดการขนสงช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเนื่องจาก

ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเร่ิมฟนตัว นอกจากน้ี รายไดการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 10.26 เม่ือเทียบกับป 2556 อันเปนผล

มาจากบริษัทไดรับงานรับจัดการขนสงในเสนทางฮองกงและประเทศจีนเพิ่มขึ้นจากเดิม  
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สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 รายไดจากการใหบริการรับจัดการขนสงทางอากาศมีอัตราการเติบโตลดลงคิดเปน

รอยละ 18.73 จากงวด 3 เดือนแรกป 2557 เนื่องจากรายไดจากการสงออกลดลงคิดเปนรอยละ 22.23 และรายไดการนําเขา

ลดลงรอยละ 16.11 เม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนแรกป 2557 อันเปนผลมาจากปริมาณการใหบริการในเสนทางประเทศจีน 

สิงคโปรและออสเตรเลียลดลง โดยสวนใหญเปนสินคาในกลุมชิ้นสวนยานยนต เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมยานยนตชะลอตัว 

(3) รายไดจากการใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ (รายไดคาบริการจัดการสินคา) รายไดจากธุรกิจ

สวนน้ีในป 2555 – ป 2557 มูลคาเทากับ 107.05 ลานบาท 104.01 ลานบาท และ 122.31 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 16.82 รอยละ 19.34 และรอยละ 18.07 ของรายไดรวม ตามลําดับ รายไดในสวนน้ีถือเปนรายไดจากการ

ใหบริการสนับสนุนการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศเปนหลัก เนื่องจากบริษัทเนนการใหบริการแบบครบ

วงจร จึงจะพยายามนําเสนอบริการของบริษัททั้งการจัดหาระวางและดําเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งโดยมากแลวลูกคาที่ใชบริการ

รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศท้ังทางทะเลและทางอากาศ จะใชบริการดานพิธีการศุลกากรในการออกของ เพื่อให

บริษัทดําเนินการเร่ืองเอกสารตางๆ รวมถึงการใหคําปรึกษาเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีในการนําเขาและสงออกดวย 

ตลอดจนการใหบริการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง เนื่องจากบริษัทเห็นวาการใหบริการดังกลาวเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่ตองการเคล่ือนยายสินคาจากทาเรือหรือทาอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง หรือจาก

โรงงานตนทางไปยังทาเรือหรือทาอากาศยาน ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่ใชบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ

กับกลุมบริษัท โดยรายไดจากการใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศในป 2557 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 17.60 เม่ือ

เทียบกับป 2556  เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มจากการนําเขาช้ินสวนยานยนต สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 รายไดจาก

การใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.20 เม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนแรกป 2557 เนื่องจาก

ปริมาณการใชบริการของลูกคาเพิ่มขึ้น และมีลูกคาใหมในชวงไตรมาส 2 ป 2557 สงผลใหเม่ือเทียบรายไดจากการใหบริการ

พิธีการศุลกากรไตรมาส 1 ป 2557 กับ ไตรมาส 1 ป 2558 รายไดดังกลาวจึงเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทสามารถแบงสัดสวนรายไดจากการใหบริการนําเขาและสงออก คิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 

2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558) อยูที่ประมาณรอยละ 45 และรอยละ 55 ของรายไดจากการบริการ ตามลําดับ โดย

รายละเอียดการแบงรายไดสัดสวนรายไดจากการใหบริการนําเขาและสงออก ในชวงป 2555 – ป 2557สามารถแบงไดดังนี้  

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 
 

รายไดอื่น 

รายไดอื่น  ไดแก กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ โดยรายไดอื่นใน        

ป 2555 – ป2557 และงวด 3 เดือนป 2558 มีมูลคาเทากับ 6.22 ลานบาท 9.03 ลานบาท 6.57 ลานบาท และ 2.02 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.98 รอยละ 1.68 รอยละ 0.97 และรอยละ 0.30 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนกําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนจํานวน 5.59 ลานบาท 7.41 ลานบาท  4.13 ลานบาท และ 0.27 ลานบาท ในป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือน

รายไดจาก
การใหบริการ 

2555* 2556* 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

นําเขา 249.90 39.64 249.89 47.26 306.00 45.66 75.06 48.45 78.64 45.78 

สงออก 380.52 60.36 278.91 52.74 364.20 54.34 79.87 51.55 93.14 54.22 

รวม 630.42 100.0 528.80 100.00 670.20 100.00 154.93 100.00 171.78 100.0
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ป 2558 ตามลําดับ โดยกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสวนใหญเปนกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดจากผลตางของ

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่บันทึกบัญชีกับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่รับ-จายใหแกคูคา  

ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดและตนทุนเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากพันธมิตรทางการคาตางประเทศ จึงถือเปนการ

ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เปนบางสวน โดยบริษัทจะมีการติดตามขาวสารและ

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณและหาทางปองกันความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 

ตนทุนการใหบริการ 

ตนทุนการใหบริการของบริษัทในป 2555 – ป 2557 มีมูลคาเทากับ 525.23 ลานบาท 365.29 ลานบาท และ 497.07 

ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 16.69 รอยละ 30.92 และรอยละ 25.83 ตามลําดับ โดยองคประกอบหลัก

ของตนทุนการใหบริการ คือ ตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบิน คิดเปนสัดสวนรวมเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 

2558) ประมาณรอยละ 80 ของตนทุนรวม โดยบริษัทมีการจัดหาระวางเรือ/เคร่ืองบินจากผูประกอบการขนสงในประเทศและ

ตัวแทนในตางประเทศ ตนทุนการใหบริการที่สําคัญรองลงมา ไดแก คา Customs และ Transport ซึ่งประกอบดวย คาผานทา  

คาบริการในการผานพิธีการศุลกากร คาแรงงานในการยกของ คา EDI คารถบรรทุก เปนตน คิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 

2557และงวด 3 เดือนปแรกป 2558) ประมาณรอยละ 11 ทั้งนี้ คาผานทา คือ คาธรรมเนียมที่จายใหกับการทาเรือในการนํารถ

เขาไปสงหรือรับสินคาในเขตการทาเรือ และ คา EDI คือ คาธรรมเนียมที่จายใหกับกรมศุลกากรในการดําเนินการพิธีการ

ศุลกากร 

ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนบริการ แยกตามประเภทธุรกิจ 

ตนทนุบริการ 

2555* 2556* 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2557 
งวด 3 เดือนแรก 

ป 2558 

ลานบาท 
รอยละของ
รายได
บริการ 

ลานบาท 
รอยละของ
รายได
บริการ 

ลานบาท 
รอยละ 

ของรายได
บริการ 

ลานบาท 
รอยละ 

ของรายได
บริการ 

ลานบาท 
รอยละ 

ของรายได
บริการ 

1. จัดการขนสงสินคาทาง
ทะเล (Sea Freight) 

 315.76 50.09  206.48 39.05 296.55 44.25 66.81 43.12 86.49 50.35 

2. จัดการขนสงสินคาทาง
อากาศ (Air Freight) 

140.40 22.27 98.79 18.68 104.32 15.57 23.95 15.46 19.23 11.20 

3. พิธีการศุลกากรและขนสง
ในประเทศ (Customs and 
Transport) 

69.07 10.96 60.02 11.35 96.19 14.35 23.43 15.12 28.28 16.46 

รวมตนทุนจากการใหบริการ 525.23 83.31 365.29 69.08 497.06 74.17 114.19 73.70 134.00 78.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 
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ตารางตอไปนี้แสดงกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน แยกตามประเภทธุรกิจ 

กําไรขั้นตน 
2555* 2556* 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2558 

ลานบาท 
อัตรากําไร
ขั้นตน 

ลานบาท 
อัตรากําไร
ขั้นตน 

ลานบาท 
อัตรากําไร
ขั้นตน 

ลานบาท 
อัตรากําไร
ขั้นตน 

ลานบาท 
อัตรากําไร
ขั้นตน 

1. จัดการขนสงสินคาทาง
ทะเล (Sea Freight) 

 42.19 11.79 71.51 25.72 81.13 21.48 19.68 22.75 20.27 18.99 

2. จัดการขนสงสินคาทาง
อากาศ (Air Freight) 

25.02 15.12 48.01 32.70 65.88 38.71 16.78 41.19 13.87 41.90 

3. พิธีการศุลกากรและขนสง
ในประเทศ (Customs and 
Transport) 

37.98 35.48 43.99 42.29 26.12 21.36 4.28 15.45 3.64 11.42 

กําไรขั้นตน 105.19 16.69 163.51 30.92 173.13 25.83 40.74 26.30 37.79 22.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 

(1) ตนทุนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 315.76 ลานบาท 206.48 ลานบาท และ 296.55 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยหลักในการลดลงของตนทุนบริการ

ในป 2556 เนื่องจากอัตราคาระวางเรือในตลาดโลกลดลง สงผลใหตนทุนคาระวางลดลง ในขณะท่ีตนทุนบริการในป 2557 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราคาระวางเรือในตลาดโลกมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

ที่มา: สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 

กําไรขั้นตนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล (Sea Freight) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 42.19 ลานบาท 71.51 ลานบาท และ 81.13 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 11.79 

รอยละ 25.72 และรอยละ 21.48 ตามลําดับ จะพบวาอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากตนทุนคาระวางลดลง 

ประกอบกับสัดสวนรายไดที่บริษัทขยายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวาเพิ่มขึ้น และอัตรากําไรขั้นตนป 

2557 ลดลง เนื่องจากตนทุนคาระวางเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายไดจากการใหบริการเสนทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตน

ที่นอยกวาเพิ่มขึ้น 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล 

(Sea Freight) มูลคาเทากับ 86.49 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 18.99 ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของป 2557 เนื่องจากงานของลูกคา 1 รายซึ่งบริษัทใหบริการรับจัดการขนสงในเสนทางไทย-สหรัฐอเมริกา โดยสินคา

อัตราคาระวาง 
2555 2556 2557 Q1/2557 Q1/2558 
ตู 40” 
(USD) 

ตู 40” 
(USD) 

ตู 40” 
(USD) 

ตู 40” 
(USD) 

ตู 40” 
(USD) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา      

 - เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย 2,200 2,000 2,100 2,200 2,200 

 - เมืองนิวยอรก รัฐนิวยอรก  3,550 3,400 4,300 3,750 5,000 

เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 150 150 150 150 150 

ประเทศจีน 550 400 450 450 400 

ประเทศญี่ปุน 550 450 600 470 450 
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ที่ใหบริการจัดการขนสง คือ เหล็กและวัสดุกอสราง แตเกิดปญหาความหนาแนนของทาเรือที่สหรัฐอเมริกา ทําใหตองใช

ระยะเวลาเคลียสินคานานกวาปกติ สงผลใหบริษัทมีตนทุนสูงขึ้น และอัตรากําไรขั้นตนลดลง 

(2) ตนทุนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ (Air Freight) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 140.40 ลานบาท 98.79 ลานบาท และ 104.32 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยหลักในการลดลงของตนทุนบริการใน

ป 2556 เนื่องจากอัตราคาระวางเคร่ืองบินในตลาดโลกลดลง สงผลใหตนทุนคาระวางลดลง ในขณะที่ตนทุนบริการในป 2557 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราคาระวางเคร่ืองบินในตลาดโลกเพิ่มขึ้น  

กําไรขั้นตนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ (Air Freight) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 25.02 ลานบาท 48.01 ลานบาท และ 65.88 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15.12 

รอยละ 32.70 และรอยละ 38.71 ตามลําดับ จะพบวาอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 เพิ่มขึ้นเน่ืองจากตนทุนคาระวางลดลงจาก

การปรับเปล่ียนชองทางการจัดหาคาระวางเคร่ืองบิน โดยการติดตอกับสายการบินโดยตรง และอัตรากําไรขั้นตนป 2557 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขนสงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนดีกวาเพิ่มขึ้น  

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทาง

อากาศ (Air Freight) มูลคาเทากับ 19.23 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 41.90 โดยตนทุนจาการบริการลดลง 

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 เนื่องจากปริมาณการใหบริการลดลง อยางไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นตนยังคงใกลเคียงกับ

งวด 3 เดือนแรกป 2557 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 41.19  

(3) ตนทุนจากการใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ (Customs & Transport) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 69.07 ลานบาท 60.02 ลานบาท และ 96.19 ลานบาท ตามลําดับ ปจจัยหลักในการลดลงของตนทุนบริการในป 

2556 เนื่องจากการปรับโครงสรางงานโดยไมมีนโยบายการรับลูกคาท่ีสงผานจากตัวแทนรายอื่น ทําใหรายไดลดลงและตนทุน

ลดลงตามรายได ในขณะท่ีตนทุนบริการในป 2557 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานและปริมาณตูที่ผานพิธีการศุลกากรเพิ่มขึ้นจึง

ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น  

กําไรขั้นตนจากการใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ (Customs & Transport) ป 2555 – ป 2557 

มูลคาเทากับ 37.98 ลานบาท 43.99 ลานบาท และ 26.12 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 35.48 

รอยละ 42.29 และรอยละ 21.36 ตามลําดับ จะพบวาอัตรากําไรขั้นตนในป 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสราง

การรับลูกคาโดยไมมีนโยบายรับลูกคาที่สงผานจากตัวแทนรายอื่น ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอย จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนป 2556 

เพิ่มขึ้น และอัตรากําไรขั้นตนป 2557 ลดลง เนื่องจากราคาคาบริการลดลง  

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการพิธีการศุลกากรและขนสงในประเทศ มูลคาเทากับ 

28.28 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 11.42 โดยตนทุนจาการบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

ในขณะท่ีบริษัทไดมีการลดราคาคาบริการใหกับลูกคารายใหญ เพื่อใหไดปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง  

คาใชจายในการขาย   

คาใชจายในการขายป 2555 – ป 2557 มีมูลคาเทากับ 39.46 ลานบาท 38.98 ลานบาท และ 34.72 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.20 รอยละ 7.25 และรอยละ 5.13 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการขายป 2557 

ลดลงรอยละ 10.94 จากป 2556 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสรางการจายคาคอมมิชชั่น โดยไมมีการจายคาคอมมิชชั่นให

กรรมการต้ังแตไตรมาส 2 ป 2557 ซึ่งเดิมกรรมการมีสวนในการติดตอและหาลูกคา จึงไดรับคาคอมมิชชั่นในป 2556 ทั้งนี้ 
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คาใชจายในการขายท่ีสําคัญ ไดแก คาคอมมิชชั่นและเงินเพิ่มพิเศษ (Incentive)  โดยในป 2555 – ป 2557 คาคอมมิชชั่นและ

เงินเพิ่มพิเศษ (Incentive) มีสัดสวนรวมรอยละ 65.97 รอยละ 63.24 และรอยละ 55.41 ของคาใชจายในการขาย หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 4.09 รอยละ 4.58 และรอยละ 2.84 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการขายท่ีสําคัญรองลงมา 

ไดแก เงินเดือนพนักงานขาย โดยในป 2555 – ป 2557 มีสัดสวนรอยละ 23.19 รอยละ 25.43 และรอยละ 30.37 ของคาใชจาย

ในการขาย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.44 รอยละ 1.84 และรอยละ 1.56 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

คาใชจายในการขายสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีมูลคาเทากับ 8.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.72 ของ

รายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการขายลดลงรอยละ 28.00 เม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนป 2557 เนื่องจากคาคอมมิชชั่นลดลง 

2.97 ลานบาท อันเปนผลมาจากในไตรมาส 1 ป 2557 ผูบริหารยังคงไดรับคาคอมมิชชั่น โดยบริษัทเร่ิมปรับโครงสรางการจาย

คาคอมมิชชั่นในเดือนเมษายน 2557 สงผลใหคาคอมมิชชั่นในไตรมาส 1 ป 2558 ลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2558 

คาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการบริหารป 2555 - 2557 มีมูลคาเทากับ 50.93 ลานบาท 62.32 ลานบาท และ 64.33 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.00 รอยละ 11.59 และรอยละ 9.51 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารท่ี

สําคัญ คือ คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เชน เงินเดือน โบนัส เงินเพิ่มพิเศษและสวัสดิการตางๆ เปนตน ซึ่งเงินเพิ่มพิเศษดังกลาว

เปนคาตําแหนง คาเดินทาง ของสวนงานผูบริหาร แผนกบัญชีการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกธุรการ เปนตน

โดยในป 2555 – ป 2557 คาใชจายเก่ียวกับพนักงานคิดเปนสัดสวนเฉล่ียประมาณรอยละ 55.61 ของคาใชจายในการบริหาร 

ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญรองลงมา ไดแก คาเส่ือมราคายานพาหนะ อุปกรณสํานักงาน และอาคารในสวนงาน

บริหาร และคาบริการ โดยในป 2555 – ป 2557 มีคาเส่ือมราคา และคาบริการ คิดเปนสัดสวนเฉล่ียประมาณรอยละ 12.08 

และ รอยละ 8.05 ของคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ 

คาใชจายในการบริหารป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 22.37 จากป 2555 เนื่องจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้น

จํานวน 3.92 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการจัดแบงกลุมพนักงานใหม โดยในป 2555 มีพนักงานกลุมหนึ่งบันทึกบัญชีอยูใน

สวนของตนทุนบริการ ซึ่งในป 2556 ไดมีการจัดกลุมเปล่ียนมาบันทึกบัญชีอยูในคาใชจายในการบริหาร คาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 

1.12 ลานบาท และคาเส่ือมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 3.07 ลานบาท เนื่องจากมีการซื้อรถบรรทุกหัวลากเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนรถบรรทุกหัว

ลากที่บริษัทใหเชาแกบริษัทในกลุม (กอนควบกิจการ) จึงบันทึกคาเส่ือมราคาดังกลาวเปนคาใชจายในการบริหาร โดยหลังการ

ควบกิจการบริษัทไดบันทึกคาเส่ือมราคาดังกลาวในตนทุนบริการ 

สําหรับคาใชจายในการบริหารป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.23 จากป 2556 เนื่องจากคาธรรมเนียมในการโอนท่ีดิน 1.01 

ลานบาท และคาสมาชิกรายปตางๆ รวม 1.02 ลานบาท รวมถึงคาใชจายในการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในเขาตลาด

หลักทรัพย เชน คาสอบบัญชี คาผูตรวจสอบภายใน คาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน 

คาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีมูลคาเทากับ 16.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.32 

ของรายไดรวม คาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 28.22 เม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนแรกป 

2557 เนื่องจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากบริษัทไดนําเงินเดือนของผูบริหารในระดับ DGM ขึ้นไปให

มาอยูในคาใชจายในการบริหาร ซึ่งในป 2557 เงินเดือนสวนดังกลาวจะบันทึกในคาใชจายในการขายและตนทุนขาย (เดิมมี

ผูบริหาร 4 คนที่บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร ซึ่งในป 2558 มีจํานวนเพิ่มเปน 10 คน)  
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กําไรสุทธิ 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 – ป 2557 มูลคาเทากับ 15.37 ลานบาท 55.63 ลานบาท และ 62.44 ลานบาท 

ตามลําดับ  คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 2.41 รอยละ 10.34 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นรอยละ 262.04 จากป 2555 เนื่องจากกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบินลดลง สงผลใหกําไรสุทธิและ

อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในป 2557 ถึงแมบริษัทจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น แตดวยราคาคาระวางซ่ึงเปนตนทุนหลักเพิ่มขึ้น และ

คาใชจายในการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลง ท้ังนี้ กําไรสุทธิสําหรับป 2555 

– ป 2557 แบงเปนสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน 14.57 ลานบาท 42.34 ลานบาท 62.44 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรสุทธิรอยละ 2.29 รอยละ 7.87 และรอยละ 9.23 ตามลําดับ สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 
2555* 2556* 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2557 

งวด 3 เดือนแรก 
ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
กําไรสุทธิ 15.37 2.41 55.63 10.34 62.44 9.23 13.99 8.94 11.53 6.63 
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของบริษัท 14.57 2.29 42.34 7.87 62.44 9.23 13.99 8.94 11.53 6.63 
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

0.80 0.12 13.29 2.47 - - -  - - 

หมายเหตุ: * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนป 2558 มูลคาเทากับ 11.53 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 

6.63 ลดลงเม่ือเทียบกับงวด 3 เดือนป 2557 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.94 เนื่องจากกําไรขั้นตนลดลง อันเปนผลมา

จากปริมาณการใหบริการดาน Sea Freight ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนนอยกวาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการใหบริการดาน Air Frieght ซึ่งมี

อัตรากําไรขั้นตนสูงกวาลดลง 
16.1.4 การวิเคราะหฐานะทางการเงนิในป 2555 - 2557 และงวด 3 เดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2558 

สินทรัพย 

บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 289.35 ลานบาท  319.56  ลาน

บาท  358.52  ลานบาท และ 389.24 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 – 2557 และ ณ 

31 มีนาคม 2558 เทากับ 232.45 ลานบาท 239.26 ลานบาท 232.67 ลานบาท และ 244.80 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 

80.33  รอยละ 74.87  รอยละ 64.90 และรอยละ 62.89 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนประกอบดวย

สินทรัพยที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

(1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 68.36  ลาน

บาท 75.13 ลานบาท 80.84  ลานบาท และ 84.42 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.63  รอยละ 23.51 รอยละ  22.55 และ

รอยละ 21.71 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุน 

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงาน และการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดําเนินงาน และการเพิ่มทุน 

(2) เงินลงทุนชั่วคราว ณ ส้ินป 2555 – ป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 62.05 ลานบาท 50.13 ลานบาท 

41.14 ลานบาท และ26.38 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.44  รอยละ 15.69  รอยละ  11.47 และรอยละ 6.78 ของ

สินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยเงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเงินลงทุนในกองทุนเปด ซึ่งมีความเส่ียงตํ่าและมีสภาพคลองในการ
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ซื้อขาย ทั้งนี้ เงินลงทุนช่ัวคราว ณ 31 มีนาคม 2558 ลดลงจาก ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทมีการขายเงินลงทุนดังกลาว

จํานวน 15.00 ลานบาท  

(3) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ ส้ินป 2555 – ป 2557 เทากับ 97.19  ลานบาท 110.49  ลานบาท และ 108.34 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.59  รอยละ 34.58  และรอยละ  30.22 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้ของบริษัท

แบงเปนลูกคาการคาที่เปนกิจการที่เก่ียวของกัน ลูกหนี้การคาที่ไมเปนกิจการที่เก่ียวของกัน และลูกหนี้อื่น โดยมีรายละเอียด

แยกตามอายุหนี้คงคาง ดังนี้ 

รายละเอียดลูกหนี ้
มูลคา (พันบาท) 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 

   ลูกหนีก้ารคา – กิจการทีเ่กี่ยวของกัน 2,259 4,473 1,778 1,013 

   ลูกหนีก้ารคา – กิจการทีไ่มเกีย่วของกัน:     

    ยังไมถึงกําหนดชําระ 38,559 49,926 53,870 67,661 
    คางชําระไมเกนิ 3 เดือน 27,357 35,451 30,272 36,695 

    คางชําระ 3 – 6 เดือน 5,036 1,532 2,946 1,604 
    คางชําระ 6 – 12 เดือน 6,477 644 766 785 
    คางชําระมากกวา 12 เดือน 4,924 3,534 1,189 1,181 
   รวมลูกหนี้การคา – กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน 82,353 91,087 89,043 107,926 

    (หัก) คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,181) (1,181) (1,181) (1,181) 
   รวมลูกหนี้การคาสุทธ ิ– กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 81,172 89,906 87,862 106,745 

   รวมลูกหนี้การคาสุทธ ิ 83,431 94,379 89,640 107,758 

    ลกูหน้ีอื่น – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13,756 16,112 18,700 23,944 
   ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ื่น-สุทธ ิ 97,187 110,491 108,340 131,702 

บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตเทอมลูกคา โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกคา ประวัติการชําระเงิน ปริมาณและ

มูลคาในการใชบริการ เปนตน โดยเครดิตเทอมในการชําระหนี้ของลูกคาจะมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกคา

ของบริษัทมีกําหนดการวางบิลและจายเช็คคนละเดือนกัน ทําใหบริษัทไมสามารถวางบิลและรับชําระเงินในรอบระยะเวลาที่ให

เครดิตได สงผลใหบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียในป 2555 – ป 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 56 วัน 71 วัน 59 

วัน และ 63 วัน ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้การคาที่คางชําระสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน แสดงใหเห็นถึง

คุณภาพของลูกหนี้และประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกลูกคาโดย

คํานึงถึงความม่ันคงทางฐานะทางการเงินและความมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ทําใหที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาในการ

เก็บหนี้อยางมีนัยสําคัญจนมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

เทากับจํานวนหน้ีที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได โดยพิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและฐานะการเงินปจจุบัน

ของลูกหนี้ ซึ่งบริษัทจะตัดจําหนายลูกหนี้เม่ือมีหนี้สูญเกิดขึ้น  

ลูกหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน เปนลูกหนี้การคาจากการใหบริการแก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซึ่ง ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 1.78 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 1.73 ลานบาท และเปนลูกหนี้

คางชําระไมเกิน 3 เดือนจํานวน 0.05 ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 1.03 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึง

กําหนดชําระท้ังจํานวน  
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ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเก่ียวของกัน เปนลูกหนี้การคาจากการใหบริการแกลูกคาทั่วไปและตัวแทนตางประเทศ ซึ่ง 

ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 82.35 ลานบาท 91.09 ลานบาท 89.04 ลานบาท และ 

107.93 ลานบาท ทั้งนี้ ลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระคิดเปนรอยละ 46.82 รอยละ 54.81 รอยละ 

60.50 และ 62.69 ของลูกหนี้การคารวม-กิจการที่ไมเก่ียวของกัน ตามลําดับ รองลงมาเปนลูกหนี้การคาคางชําระไมเกิน 3 

เดือน คิดเปนรอยละ 33.22 รอยละ 38.92 รอยละ 34.00 และรอยละ 34.00 ของลูกหนี้การคารวม-กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 

ตามลําดับ โดยในป 2556 ลูกหน้ีการคาคางชําระไมเกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทไดมีการกระตุนยอดการใหบริการ

ในชวงปลายป โดยพยายามเพิ่มลูกคาใหม และเพิ่มยอดการใหบริการในเสนทางอื่น ซึ่งยอดลูกหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน ณ 

ส้ินป 2556 ที่เพิ่มขึ้น เปนผลมาจาก 

(1) ยอดลูกหนี้จากลูกคารายใหม 1 ราย ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนงานใหบริการทางเรือขาเขา และ 

งาน Customs & Transport เปนสินคาประเภทชิ้นสวนยานยนต โดยมียอดลูกหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน 

ณ ส้ินป 2556 จํานวน 2.25 ลานบาท 

(2) ยอดลูกคารายใหญจํานวน 3 ราย ซึ่งเปนงานใหบริการทางอากาศเสนทางในเขตทวีปเอเชีย เชน ญี่ปุน จีน 

สิงคโปร เซ่ียงไฮ เปนตน เปนสินคาประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยมียอดลูกหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน

ป ณ ส้ินป 2556 จํานวน 5.96 ลานบาท 

ทําใหยอดลูกหนี้คางชําระท่ีไมเกิน 3 เดือนในป 2556 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียป 

2556 เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ ยอดลูกหนี้ ณ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนลูกคาคางชําระไมเกิน 3 เดือน ซึ่งเกิดจากยอดขายที่

เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใหบริการที่เพิ่มขึ้น 

ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเก่ียวของกัน ที่คางชําระเกินกําหนดมากกวา 12 เดือน  คิดเปนรอยละ 5.98 รอยละ 3.88 

รอยละ 1.33 และรอยละ 1.11 ของลูกหนี้การคารวม-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ณ ส้ินป 2555 – ป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 

2558 ตามลําดับ  ซึ่งบริษัทพิจารณาเห็นวาลูกหนี้ดังกลาวยังคงมีความสามารถในการชําระหน้ี จึงไมมีการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้กลุมดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทมีการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเทากับ 1.18 ลานบาท 

สําหรับลูกหนี้จํานวน 1 ราย ซึ่งขาดสภาพคลองปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาล 

ลูกหนี้อื่น ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 13.76 ลานบาท 16.11 ลานบาท 18.70 

ลานบาท และ 23.94 ลานบาท โดยเกือบทั้งหมดเปนลูกหนี้เงินทดรองจาย ซึ่งบริษัทจะทดรองจายคาพิธีการศุลกากรใหกับ

ลูกคาไปกอนและจะทําการเรียกเก็บจากลูกคาภายใน 7-10 วัน บริษัทมีนโยบายการใหวงเงินทดรองจายพิธีการศุลกากรใหกับ

ลูกคา โดยพิจารณาจากปริมาณและมูลคาการในการใชบริการ ฐานะการเงินของลูกคา และประวัติการชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้ 

ลูกหนี้อื่น ณ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากปริมาณงานใหบริการเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนลูกหนี้เงิน

ทดรองจาย ซึ่งลูกหนี้ดังกลาวอยูในกําหนดชําระเงิน  

(4) เงินใหกูยืมแกกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2.00 ลานบาท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2556 ไมมียอดคงเหลือ

ดังกลาว เนื่องจากกรรมการไดมีการจายชําระคืนเรียบรอยแลว 

(5) เงินใหกูยืมระยะส้ัน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2556 มีจํานวน 1.2 ลานบาท และ 0.91 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 0.41  รอยละ 0.28  ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งเงินใหกูยืมระยะส้ันดังกลาว คือ เงินใหกูยืมแกพนักงานซ่ึงคิดดอกเบี้ย
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ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดย ณ ส้ินป 2557 ไมมียอดคงเหลือดังกลาวแลว เนื่องจาก

พนักงานไดมีการจายชําระคืนเรียบรอยแลว 

(6) สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 1.65 ลานบาท 2.60 

ลานบาท 2.35 ลานบาท และ 2.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.57 รอยละ 0.81 รอยละ 0.65 และรอยละ 

0.56 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนา เงินมัดจําคาเชาตู และภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด 

สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัท ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 56.90  ลานบาท 80.30 

ลานบาท 125.85 ลานบาท และ 144.44 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.67  รอยละ 25.13 รอยละ 35.10 และ

รอยละ 37.11 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 มีจํานวน 0.62 ลานบาท 1.47 ลานบาท 1.08 

ลานบาท และ 1.08 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.22 รอยละ 0.46 รอยละ 0.30 และรอยละ 0.28 ของสินทรัพยรวม โดย

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกันดังกลาว เปนเงินฝากประจําที่บริษัทและบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินบัตรเครดิต

สําหรับเติมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอย 

(2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557  และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาสุทธิเทากับ 

55.07 ลานบาท 77.53 ลานบาท 123.70 ลานบาท และ 142.15 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 19.03 รอยละ 24.26  

รอยละ 34.50 และรอยละ 36.52 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ ส้ินป 2556 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 

2555 เนื่องจากซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง มูลคารวม 19.92 ลานบาท เพื่อรองรับความตองการท่ีเพิ่มขึ้นของลูกคา และ

ลงทุนในลานจอดรถขนสงที่แหลมฉบังซึ่งอยูระหวางกอสราง จํานวน 10.76 ลานบาท   

สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ ส้ินป 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2556 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อที่ดินที่แหลม

ฉบังจากกรรมการบริษัท (เดิมเปนการเชา) เพื่อทําเปนลานจอดรถขนสงมูลคารวม 23.80 ลานบาท และมีการซื้อรถบรรทุก

ขนสงเพิ่มขึ้นมูลคารวม 27.60 ลานบาท  

สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนใน

รถหัวลาก 5 หัว และหางพวง 10 หาง มูลคารวมประมาณ 20.60 ลานบาท 

(3) สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 0.05 ลานบาท 

0.11 ลานบาท 0.08 ลานบาท และ 0.12 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งจํานวนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งบริษัทมีนโยบายการตัด

จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3 และ 5 ป 

(4) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ ณ ส้ินป 2555 – 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 0.55 

ลานบาท 0.97 ลานบาท 0.54ลานบาท และ 0.56 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกตางช่ัวคราว ณ วันส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ทั้งนี้ บริษัทรับรู

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ  แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี และบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับมูลคาตามบัญชีดังกลาวเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัท

จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
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(5) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 0.61 ลานบาท 

0.22 ลานบาท 0.45 ลานบาท และ 0.53 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินประกันเงินมัดจํา

คาเชาที่ดิน อาคาร มิเตอรไฟฟาและน้ําประปา เปนตน 

แหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน   

ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 หนี้สินรวมมีจํานวนเทากับ 168.93 ลานบาท 99.97 ลานบาท 

80.30 ลานบาท และ 104.89 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน ณ ส้ินป 2555 – 

ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 158.29 ลานบาท 83.40 ลานบาท 62.10 ลานบาท และ 79.36 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 93.71 รอยละ 83.42  รอยละ 77.34 และรอยละ 75.66 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ  

หนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญประกอบดวย 

(1) เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 147.76 ลาน

บาท 47.66 ลานบาท 37.60 ลานบาท และ 49.08 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

รายละเอียดเจาหนี ้
มูลคา (ลานบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 

   เจาหนี้การคา  136.71 34.73 32.75 38.96 
    เจาหนี้อื่น 11.05 12.93 4.86 10.12 
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 147.76 47.66 37.60 49.08 

 เจาหน้ีการคาที่สําคัญของบริษัท ไดแก ผูประกอบการขนสงรถบรรทุกในประเทศและตัวแทนตางประเทศ โดย

บริษัทจะไดรับเครดิตเทอมจากเจาหนี้การคาประมาณ 30 วัน สําหรับการชําระคาระวางเรือ/เคร่ืองบินใหสายการเดินเรือ/สาย

การบิน บริษัทจะตองชําระทันที ไมมีเครดิตเทอม ทั้งนี้ เจาหนี้การคา ณ ส้ินป 2555 มีมูลคาสูงเม่ือเทียบกับ ณ ส้ินป 2556 และ 

ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทคางชําระเจาหนี้จํานวน 2 ราย ซึ่งเปนตัวแทนตางประเทศ มูลคารวม 108.73 ลานบาท ซึ่งบริษัท

ไดชําระหน้ีใหกับเจาหนี้ทั้ง 2 รายดังกลาวเรียบรอยแลวในป 2556 และในปจจุบันบริษัทไมไดมีการทําการคากับตัวแทน

ดังกลาวแลว ดังนั้น บริษัทจึงมีระยะเวลาในการชําระหน้ีเฉล่ีย ณ ส้ินป 2555 – ณ ส้ินป 2557 ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 94 

วัน 85 วัน 25 วัน และ 25 วัน ตามลําดับ สําหรับเจาหนี้อื่นประกอบดวย คาใชจายคางจาย เชน คาไฟฟา คาโทรศัพท คาสอบ

บัญชี เปนตน โดย ณ ส้ินป 2555 – ณ ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนเทากับ 11.05 ลานบาท 12.93 ลานบาท 

4.86 ลานบาท และ 10.12 ลานบาท ตามลําดับ โดยเจาหนี้อื่น ณ 31 มีนาคม 2558 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2557 เนื่องจาก

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น ประกอบดวยคาใชจายหลักๆ คือ คาคอมมิชชั่นคางจาย โบนัสพนักงานคางจาย มูลคารวมประมาณ 

4.15 ลานบาท 

(2) ภาษีเงินไดคางจาย ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 มีมูลคาเทากับ 0.03 ลานบาท 8.53 ลานบาท 4.63 ลานบาท 

และ 6.42 ลานบาท ตามลําดับ โดยภาษีเงินไดคางจาย ณ ส้ินป 2556 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกําไรมากขึ้น 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 7.01 ลานบาท 20.48 

ลานบาท 8.42 ลานบาท และ 8.53 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ ส้ินป 2556 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากยอดเจาหน้ี

กรมสรรพากรจํานวน 16.62 ลานบาท เนื่องจากเปนภาษีหัก ณ ที่จายของเงินปนผลจายในเดือนธันวาคม 2556  
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หนี้สินไมหมุนเวียน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 10.63 ลานบาท 16.57 

ลานบาท 18.20 ลานบาท และ 25.53 ลานบาท ตามลําดับ โดยแบงเปน  

(1) หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (รวมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป) ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 มีจํานวน 

11.26 ลานบาท  19.17 ลานบาท 23.69 ลานบาท และ 34.11 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ไดแก 

สัญญาเชากับการเงินกับบริษัทลีสซิ่งยานพาหนะและอุปกรณใชในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปน

รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ป โดยหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป 

เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจใหบริการขนสงในประเทศดวยรถบรรทุกหัวลาก-หางพวง 

(2) สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน เปนการประมาณการคาชดเชยผลประโยชนของพนักงานเม่ือ

เกษียณอายุงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งเร่ิมมี

ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดย ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีภาระ

ผูกพันผลประโยชนพนักงานจํานวน 2.87 ลานบาท 4.12 ลานบาท 5.74 ลานบาท และ 6.28 ลานบาท ตามลําดับ  

สวนของผูถือหุน  

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 120.42 ลานบาท 219.59 

ลานบาท 278.22 ลานบาท และ 284.35 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไร

สุทธิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นทุกป ประกอบกับบริษัทไดมีการเพิ่มทุนในระหวางป เพื่อนําเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น 

กลาวคือ   

(1) ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 

15.00 ลานบาท เปน 180.00 ลานบาท (หุนสามัญ 18,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุน 16,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน

และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2556  

(2) ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ลานบาท 

เปน 208.00 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 20,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 

2,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน ทั้งนี้ บริษัทไดเรียกชําระเงินคาหุนคร้ัง

แรกในราคาหุนละ 7.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 21.00 ลานบาท โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนและจดทะเบียน

การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตอมาเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเรียกชําระเงินคาหุน สวนท่ีเหลือในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 7.00        

ลานบาทจากผูถือหุน โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนที่เรียกชําระดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2557 

(3) ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 208.00 

ลานบาท เปน 225.00 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 22,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุน 1,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกหูถือหุนเดิมตามสัดสวน เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนไวใชในการดําเนิน

กิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนและไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 

2558 
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ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลใหผูถือหุน ดังนี้ 

(1) เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก

ผูถือหุนสามัญของบริษัทในอัตราหุนละ 67.36 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 101.04 ลานบาท โดยเปนการจายจากกําไร

สะสมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 

(2) เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุน

ละ 0.29 บาท สําหรับหุนที่ชําระเต็มมูลคา (10 บาท) และอัตราหุนละ 0.22 บาท สําหรับหุนที่ชําระบางสวน (7.50 บาท) รวม

เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 5.99 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวในวันที่ 16 กันยายน 2557 

(3) เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป 

2557 ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทในอัตราหุนละ 1.05 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 21.92 ลานบาท โดยบริษัทไดมีการ

จายเงินปนผลดังกลาวเสร็จส้ินแลวในวันเดียวกัน 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2555 – ส้ินป 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ 1.40 เทา 0.46 

เทา 0.29 เทา และ 0.37 เทา ตามลําดับ โดยหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญเปนผลมาจากการเพ่ิมทุนของ

บริษัทประกอบกับกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

อยูในระดับที่คอนขางตํ่าเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายใชเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจากสวนของผูถือหุน ทําใหมีความ

เส่ียงดานการเงินตํ่าและมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ 

สภาพคลอง 

(1) สภาพคลองกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2556 - ป 2557 มีจํานวน (27.25) ลานบาท และ 52.25 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเปนลบ มีสาเหตุหลักจากบริษัทมีกําไรกอน

ภาษีเงินไดจํานวน 70.39 ลานบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 13 ลานบาท ในขณะท่ีมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 

11.53 ลานบาท และมีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นลดลง 100.89 ลานบาท เจาหน้ีดังกลาวเปนเจาหนี้ตัวแทนตางประเทศ

จํานวน 2 ราย ซึ่งบริษัทไดมีการชําระหน้ีใหแกเจาหนี้เรียบรอยแลว สําหรับป 2557 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

เปนบวก โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 78.88 ลานบาท โดยบริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 

10.18 ลานบาท และมีการจายภาษีเงินได 20.11 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2556 และ ป 2557 มีจํานวน (25.13) ลานบาท และ (26.05) ลานบาท 

ตามลําดับ โดยในป 2556 เปนการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 18.26 ลานบาท โดยเปนสินทรัพยระหวาง

กอสรางและเปนการซ้ือรถบรรทุกขนสง นอกจากน้ี ในระหวางป 2556 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มจํานวน 34.00 ลาน

บาทเพื่อลงทุนช่ัวคราวในกองทุนเปด และมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 47.01 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการ

จายชําระเงินสดเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัท ซันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด จากกลุมผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ จํานวน 

21.60 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยเปล่ียนแปลงจากรอยละ 60 เปนรอยละ 100 สําหรับในป 2557 บริษัท

ลงทุนซ้ือที่ดินที่แหลมฉบังจากกรรมการ (เดิมเปนการเชาจากกรรมการ) เพื่อใชเปนลานจอดรถบรรทุกขนสง และลงทุนใน

รถบรรทุกขนสงเพิ่มขึ้น 
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับป 2556 – ป 2557 มีจํานวน 59.15  ลานบาท และ 6.11 ลานบาท 

ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเปนบวกเนื่องจากการเพิ่มทุนในบริษัทจํานวน 165.00 ลานบาทและเงินสดรับ

จากการเพิ่มทุนของบริษัทยอยโดยผูถือหุนเดิมจํานวน 19.60 ลานบาท (ในสวนของผูถือหุนตางชาติรอยละ 40 ของจํานวนเงิน

เพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทยอยจํานวน 49.00 ลานบาท) ทั้งนี้ บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 101.04 ลานบาท และบริษัท

ยอยมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทยอยจํานวน 17.74 ลานบาท (ในสวนของผูถือหุนตางชาติรอยละ 40 ของ

จํานวนเงินปนผลจายท้ังหมดของบริษัทยอยจํานวน 44.34 ลานบาท) สําหรับในป 2557 บริษัทมีการเพิ่มทุนอีกจํานวน 28.00 

ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 5.99 ลานบาท 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิกอนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 15.07 ลานบาท และมีกระแสเงิน

สดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนบวกจํานวน 4.83 ลานบาท โดยบริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน  

23.08 ลานบาท จากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในชวง 3 เดือนแรกป 2558 และมีเจาหนี้เพิ่มขึ้นจํานวน 11.52 ลานบาท บริษัทมีกระแส

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 7.53 ลานบาท โดยเปนเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 15.00 ลาน

บาท และบริษัทมีการลงทุนในรถหัวลากจํานวน 7.46 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน  

(8.67) ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการจายเงินปนผลจํานวน 21.92 ลาบาท และการชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 

3.42 ลานบาท 

(2) อัตราสวนสภาพคลองและวงจรเงินสด 

ในป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.47 เทา 2.87 เทา และ 3.75 เทา ตามลําดับ อัตราสวน

สภาพคลองเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอยูในเกณฑที่คอนขางสูงเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงอยางตอเนื่องจากการลดลงของ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

อัตราสวน 
งบการเงินรวม-งบประหนึ่งทําใหม* งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 31 มี.ค. 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง                     1.47 2.87 3.75 3.08 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย                    56 71 59 63 
ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย                  94 85 25 25 
วงจรเงินสด                                    (38) (14) 34 38 
ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย 94 35 25 25 
วงจรเงินสด (ปรับปรุง)                    (38) 36 34 38 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหนึ่งทําใหมป 2555 และ ป 2556 จัดทําโดยผูบริหาร และรายงานโดยผูสอบบัญชี             

นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับป 2555 – ป 2557 มีระยะเวลาเทากับ 

(38) วัน (14) วัน และ 34 วัน ตามลําดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ซึ่งปรับปรุงโดยไมนํา

ยอดเจาหนี้ในป 2555 มาเฉล่ียกับป 2556 จะพบวาระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ียในป 2556 จะลดลงเปน 35 วัน และวงจรเงินสด

ของบริษัทจะเพิ่มเปน 36 วันในป 2556 ซึ่งจะเห็นวากลุมบริษัทมีระยะเวลาชําระหน้ีคอนขางส้ัน เนื่องจากการชําระคาระวาง

เรือ/เคร่ืองบิน จะเปนการชําระเงินทันที ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียนานกวา เนื่องจากบริษัทมีการใหเครดิตเทอมแก

ลูกคาประมาณ 30 วัน ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนจึงมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทมีอัตราสวนสภาพ

คลองเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องแสดงใหเห็นวาบริษัทยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอสําหรับการบริหารวงจรเงินสดดังกลาว จึงทําให

บริษัทไมมีการพึ่งพาการกูยืมจากสถาบันการเงิน 
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ทั้งนี อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันในป 2556 มีคาติดลบ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดําเนินงานในป 2556 เปนลบ อันเปนผลจากการชําระเงินใหเจาหนี้ 2 รายใหญ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการเพิ่มทุน

ในป 2556 เพื่อปรับโครงสรางและใชเปนเงินทนุหมุนเวียน จึงทําใหบริษัทยังคงมีความสามารถในการชําระภาระผูกพัน สําหรับ

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันในป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 มีคานอยกวาหนึ่ง เนื่องจากบริษัทมี

การลงทุนในลานจอดรถที่แหลมฉบังในป 2557 และลงทุนซ้ือรถบรรทุกขนสง ในป 2557 และงวด 3 เดือนป 2558 ซึ่งมีมูลคา

มากกวากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการเพิ่มทุนในป 2557 และไตรมาส 1 ป 2558 เพื่อ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน จึงทําใหบริษัทยังคงมีความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 

16.2 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือการดําเนนิงานในอนาคต 

16.2.1  ความผันผวนของตนทุนคาระวาง  

 ตนทุนคาระวางเรือ/เคร่ืองบินถือเปนตนทุนหลักในการดําเนินธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงระหวางประเทศ โดยในป 

2555 – ป 2557 และงวด 3 เดือนแรกป 2558 ตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 63.79 รอยละ 64.57 รอยละ 

73.00 และรอยละ 76.00 ของตนทุนรวม ตามลําดับ ดังนั้น ความผันผวนของคาระวางซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคและ

อุปทานในตลาด มีผลกระทบตอตนทุนการใหบริการและอัตรากําไรสุทธิของกลุมบริษัท หากกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคา

คาบริการเพิ่มตามตนทุนคาระวางท่ีมีการปรับตัวขึ้นได ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน

ของคาระวาง จึงใหความสําคัญต้ังแตการจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณปริมาณความตองการของลูกคาและจองระวางใน

ปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองคาระวาง และมีการจัดทําเปนสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาตามท่ี

ระบุในสัญญา สายการเดินเรือจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทยอยจะตรวจสอบราคาคา

ระวางอยางใกลชิด เพื่อคาดการณสถานการณและแนวโนมของคาระวาง ทําใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถกําหนดราคา

คาบริการใหมีสวนตางกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของราคาคาระวางไดในระดับหนึ่ง 

16.2.2  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ บริษัทอาจไดรับความเส่ียงจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจากรายไดและตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศ โดย บริษัทมีรายไดเปน

สกุลเงินตราตางประเทศ คิดเปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 25 ของ

รายไดจากการใหบริการ ซึ่งหากเงินบาทแข็งคาขึ้นยอมสงผลตอรายไดที่ไดรับลดลง และมีตนทุนเปนสกุลเงินตางประเทศ คิด

เปนสัดสวนเฉล่ีย (ป 2555 – ป 2557 และ งวด 3 เดือนแรกป 2558) ประมาณรอยละ 23 ของตนทุนบริการรวม ซึ่งในกรณีที่เงิน

บาทออนคาลง จะสงผลตอตนทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศยอมสงผลกระทบตอ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  

ทั้งนี้ ตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทมีพันธมิตรทางการคาที่เปนผูประกอบการใน

ธุรกิจจัดการขนสงในตางประเทศเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนใหบริษัทในการประสานงานเพื่อใหบริการลูกคา ในทางกลับกัน

บริษัทก็มีรายไดจากการเปนพันธมิตรทางการคาดวยเชนกัน  การท่ีบริษัทมีรายไดและตนทุนในรูปสกุลเงินตราตางประเทศจึง

ถือเปนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เปนบางสวน โดยบริษัทจะติดตามขาวสาร

และความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณและหาทางปองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียน โดยที่ผานมาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไมจัดวามีนัยสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 
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16.2.2  การลดลงของกําไรตอหุน เนื่องจากจาํนวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุน  

ตามงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 62.44 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 3.21 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) หรือเทียบเปน 0.15 

บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมจํานวน 1.7 ลานหุน 

(มูลคาหุนละ 10 บาท) และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไป พนักงานงานและผูบริหาร(ที่ไมเปนกรรมการ)ของ

บริษัท ในครั้งนี้จํานวน 150  ลานหุน (มูลคาหุนละ 0.50 บาท) บริษัทจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปน 600  ลานหุน (มูล

คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ซึ่งจะสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทในป 2557 ลดลงจาก 0.15 บาทตอหุนเปน 0.10 บาท

ตอหุน  

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจะนําเงินจากการระดมทุนไปเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ

และฐานลูกคา ซึ่งคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขาย รวมถึงมีผลกําไรเพียงพอที่จะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้  



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

สวนที่ 3 หนา 1 

สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ  บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา WICE 

LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ต้ังสํานักงานใหญ เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัทใหกับประชาชน จํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 

0.50 บาท คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน

ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้  

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ผูเสนอขาย : บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทหุนที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํานวน 150,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่

ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้โดยแบงเปน 

  (1)  142,500,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ 23.75 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี้ 

(2) 7,500,000 หุน เสนอขายตอพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใช

กรรมการ)ของบริษัท คิดเปนรอยละ 1.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

แลว ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี้ ทั้งนี้ หากมีหุนเหลือจาก

การเสนอขายตอพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ) ของ

บริษัท ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (ราคา

เสนอขายเปนราคาเดียวกันกับเสนอขายตอประชาชน) 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 0.50 บาท 

ราคาเสนอขาย :  2.10 บาทตอหุน 

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย :  315,000,000 บาท 

หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ : 25.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย 

ในครั้งนี้  

ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น :  หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในคร้ังนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทา

เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ 
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1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายหลักทรัพย โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยมีสัดสวน

การเสนอขายดังนี้ 

1)  เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย   112,500,000 หุน 

2)  เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท     30,000,000 หุน 

3) เสนอขายตอผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท     7,500,000 หุน 

  รวมทั้งส้ิน              150,000,000 หุน 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิในการใช

ดุลยพินิจในการจัดสรรและเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทขางตน หรือ

เปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียดที่กําหนดไว เพื่อใหการจองซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ประสบ

ความสําเร็จในการขายสูงสุด (ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.6) 

การจัดสรรหุนในคร้ังนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการท่ัวไป  เนื่องจากหุนที่

จัดสรรในการเสนอขายคร้ังนี้มีไมพอเพียงสําหรับการเสนอขายเปนการท่ัวไป  และใหเปนไปตามดุลพินิจของผูจัด

จําหนายหลักทรัพยเทานั้น 

 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) จะดําเนินการจําหนายหุน

สามัญเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนซ่ึงจัดอยูในประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ทั้งนี้  ผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1)เทานั้น จะเปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหแกนักลงทุนสถาบันตามที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

“ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายถึง ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล

ทั่วไปท่ีเปน หรือเคยเปน หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซ้ือขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช

ธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน 

หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะได

ติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยและ/หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุนและ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงาน

ของบุคคลขางตนที่จองซ้ือหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง 

กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เก่ียวของ

ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม) 
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สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือบุคคลที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปน
ลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1  

 “นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุวันในขอ 6.2.1ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เร่ืองการกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ดังตอไปนี้ 

(ก) ธนาคารพาณิชย 
(ข) บริษัทเงินทุน 
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ

จัดการโครงการลงทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(จ) บริษัทประกันภัย 
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดต้ังขึ้น 

(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฎ) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฏ) กองทุนรวม 

(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

“ผูมีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือให

ความชวยเหลือในทางใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)    เชน ลูกคา คุ

สัญญา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier)  พันธมิตรทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ผูจัดหาแหลง

เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดตอ  ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูที่ใหคําแนะนําและเปน

ที่ปรึกษาของบริษัท  ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอใน

อนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล   ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัทและตอผูบริหารของบริษัท 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน จะรวมถึง ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับ

บุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ี

ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และ

ผูที่เก่ียวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เร่ืองการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหม

ประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 

เปนตนไป   (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
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”พนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท” หมายถึง ผูบริหารและพนักงานของบริษัท 

ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ี

ระบุไวในขอ 6.2.1 

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน 

  หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 150,000,000 หุน มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ

เดิมของบริษัททุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

ซึ่งบริษัทไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เม่ือ

วันที่ 9 เมษายน 2558 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวพบวา บริษัทมี

คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียน

ที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑการรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตามเกณฑกําไรจากการ

ดําเนินงาน เวนแตคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญ

รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และผูถือ

หุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซ้ือขาย โดยภายหลังจากท่ีบริษัทไดจําหนายหุนสามัญ

ตอบุคคลท่ัวไป ผูมีอุปการคุณ และกลุมพนักงานของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ

การกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

1.5 ขอมูลอ่ืนๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เร่ืองการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เก่ียวของขายหุน

และหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมท้ังที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชน นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลง

สภาพเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ หรือคิดเปน

จํานวนหุนรวม 330,000,000 หุน ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ  ครบกําหนด

ระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 

และเม่ือครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนท่ีเหลืออีก

รอยละ 75 ของได 
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อยางไรก็ตาม ผูถือหุนเดิมที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายในคร้ังนี้ทุกราย ไดสมัครใจยินยอมนําหุนสวนที่

ไมถูกส่ังหามขายจํานวนรอยละ 20.00 ของทุนชําระแลว หรือเปนจํานวน 120,000,000 เขาฝากเพิ่มเติม โดยหุน

จํานวนดังกลาวจะสามารถทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุน

ของบริษัทเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ   

ดังนั้น โดยสรุปแลวหุนสามัญทั้งหมดในสวนของผูถือหุนเดิมที่ถือหุนกอนการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ เปน

จํานวนรวม 450,000,000 หุน จะไมสามารถเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดภายในชวงระยะเวลา 6 

เดือนแรกนับจากวันที่หุนของบริษัทเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

สวนที่ 3 หนา 6 

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

  หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญ

ของบริษัทจะกระทําไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยใน

บริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนของบริษัทจะเสร็จ

สมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน  โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับ

โอน  การโอนหุนจะใชยืนยันกับบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว  และจะใชยืนยัน

บุคคลภายนอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว  โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวัน

ไดรับการรองขอนั้น  หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ  บริษัทจะแจงแกผูย่ืนคํารองขอภายใน 7 วัน  

การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
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3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

  การกําหนดราคาของหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในคร้ังนี้  พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอ

หุน (Price to Earnings Ratio : P/E)ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย 2.10 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอ

หุน (P/E Ratio) เทากับ 21 เทา โดยคํานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผานมาต้ังแต 1 เมษายน 

2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 59.98 ลานบาท เม่ือหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลว

ภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.10 บาท โดยอัตราสวนราคา

ตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ 43.90 จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของ

หลักทรัพยที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสเฉล่ียในชวงระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีคาเทากับ 37.43 เทา โดยไมรวม P/E ท่ีหาคาไมได  

  นอกจากนี้อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ 78.98 

จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท คือ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเนช่ันแนล โลจิสติกส (NCL) ในชวงระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2557 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ) จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีคา

เทากับ 99.94 เทา 

  ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผล

การดําเนินงานและโครงการในอนาคต 
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4. ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉล่ียของกลุม

อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส ต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และ บริษัทที่จด

ทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2557 (เร่ิมทําการซ้ือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ) จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 
 

บริษัท 
ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ตลาดรองท่ี 

จดทะเบียน/ 

หมวดธุรกิจ 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท)* 

P/E เฉลีย่ 

(เทา) 

ราคาพาร 

(บาท) 

อัตรา

สวนลด 

(รอยละ) 

บมจ. เอน็ซีแอล 

อินเตอรเนชั่น

แนล โลจิสติกส 

(NCL) 

ใหบริการจัดการ

ระบบโลจิสติกส 

(Logistics 

Provider) ซึ่งไดแก 

การวางแผนและการ

จัดการในการ

เคลื่อนยายสินคา, 

การดําเนินการพิธี

การศุลกากร, การ

จัดการดานสินคาคง

คลัง และการขนสง

สินคาในประเทศ

ดวยรถบรรทุกหัว

ลาก-หางลาก 

MAI /  

หมวดบริการ 
4.65 99.94  0.25 78.98 

กลุม

อุตสาหกรรม

ขนสงและ      

โลจิสติกส 

ใหบริการจัดการ

ระบบโลจิสติกส 

(Logistics 

Provider) 

SET / หมวด

อุตสาหกรรม

ขนสงและโลจิ

สติกส 

55.48 37.43 - 43.90 

ที่มา :  www.setsmart.com 

หมายเหตุ : * เปนราคาหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซ้ือขายหารดวยปริมาณการซ้ือขาย 

  ** คํานวณจากกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผานมานับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
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5. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

  -ไมมี- 
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6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่เกิดปญหา หรืออุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อทําใหการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้

ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด  

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 

6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662 

 

6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0-2658-8888 , โทรสาร 0-2658-8000 

บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชั้น 15,17 ถนนวิทยุ    

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2659-3456, โทรสาร 0-2659-3397 

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10     

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2862-9999, โทรสาร 0-2862-9821 

 (“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” ในที่นี้และท่ีจะกลาวถึงตอไป ใหหมายความถึง “ผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย”) 
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6.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 

6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงจะเสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัด

จําหนายหลักทรัพย ผูมีอุปการคุณของบริษัท และผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของ

บริษัทเปนจํานวนรวม 150,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.10 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลง

ยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน

ทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในคร้ัง

นี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือทั้งจํานวนใหแกผูจองซ้ือทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 

เม่ือเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่ง

รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก)  เม่ือบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข)  เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ 

หรือการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในคร้ังนี้ 

หรือ 

(ค)  เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting 

Agreement) หรือ 

(ง) เม่ือมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ศาล รัฐบาล 

หนวยงานราชการ หรือองคกรของรัฐ ส่ังระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถ

สงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได หรือ 

(จ) กรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันส้ินสุดการเสนอขายหุนสามัญลดลงตํ่า

กวา 1,400 จุด 

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ

เปนไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด

จําหนาย (Underwriting Agreement) 

กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัด

จําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว

ในขอ 6.9 
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6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินประมาณ 9,450,000 บาท 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 3 วันทําการนับจากวันปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลง

กับบริษัท  

6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

-  จากการขายใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 236,250,000 บาท 

- จากการขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท 63,000,000 บาท  

- จากการขายใหแกพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)   15,750,000 บาท  

รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน 315,000,000 บาท  

หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 14,402,000 บาท 

 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ 300,598,000 บาท 

 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน  2.00 บาท 

หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย* 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม - บาท 

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมไมเกิน 252,000 บาท 

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย - บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน** 300,000 บาท 

คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 9,450,000 บาท 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) 3,800,000 บาท 

คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา และประชาสัมพันธ 600,000 บาท 

รวมคาใชจายทั้งส้ินในการเสนอขายหลักทรัพย 14,402,000 บาท 

หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนของ

บริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ได ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช

จนถึงวันส้ินสุดการเสนอขายในวันทําการของสํานักงานของผูจัดจําหนาย  
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ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูมีอุปการคุณของบริษัท และผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของ

บริษัท และพนักงานของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือ    

ชี้ชวนที่ย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน

คร้ังนี้ไดกอนทําการจองซ้ือหุนสามัญ ผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด

จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และผานเว็บไซต www.sec.or.th  

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในคร้ังนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 

จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง และของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

และผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรร

หลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุนหรือเกินกวาอัตราท่ี

ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ. 40/2557 เร่ืองการ

จําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช

ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เปนตนไป (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจาก

การจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรใหผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของ

บริษัทตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ

ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 112,500,000 หุน (2) เสนอขายตอผูมีอุปการของบริษัท จํานวน 30,000,000 

หุน และ (3) เสนอขายตอพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท จํานวน 7,500,000 หุน 

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ

เปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกประชาชน เพื่อทําใหการจองซ้ือหุนคร้ังนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในคร้ังนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 4 (3) 

เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญ

หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) 

6.6.1 วิธีการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

การจัดสรรสิทธิในการจองหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด

จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวน

มากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หากยอดการจองซ้ือหุนของผูมีอุป

การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 

ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนครบ

กําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท  

การจัดสรรสิทธิในการจองหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวน

มากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หากยอดการจองซ้ือหุนของผูมีอุปการ

คุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 

6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลา

การจองซ้ือ 

6.6.3 วิธีการจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของ 

การจัดสรรสิทธิในการจองหุนแกพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรร

ใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หาก

ยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนสามัญของพนักงานของบริษัทและ ผูบริหาร(ที่มิใช

กรรมการ)ของบริษัท กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

ทั้งนี้ หุนสวนท่ีเหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 6.6.1, 6.6.2 และ 6.6.3 ใหจัดสรรตาม 

ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1  

6.7 วันและวิธีการจอง และชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

6.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.7.1.1 วิธีการจองซื้อ : ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายจะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่าเปน

จํานวน 3,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุน

ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุนจะตองลงนามโดยผูมี

อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการ

จองซื้อ โดยสามารถจองซื้อได 3 ชองทาง ดังตอไปนี้   

(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  

- ใบจองซื้อหุนสามัญ  

- แบบฟอรมการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD)  

- แบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)   
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ตามที่ผูจัดจําหนายแตละรายกําหนด (ยกเวนกรณีผูจองซื้อที่เคยผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม 
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจัดจําหนายตามขอ 6.2  หรือกับ
บริษัทหลักทรัพยอื่น กอนการจองซ้ือ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป ไมตองทําแบบการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) 
โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซ้ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังตอไปนี้    

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดระบุ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลักพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)  และในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) (ที่ยังไมหมดอายุ) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไมหมดอายุ)  
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบ
หลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซ้ือหุนไดโดยถูกตองตามกฏหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะตอง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อทุกฉบับ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ สําเนาบัตร
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ัง
บริษัท(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดง
ความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่
ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ 
สําเนาเอกสารท้ังหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตองที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซื้อ 
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 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian จองซ้ือหุนแทน : ตองมีหนังสือมอบอํานาจให 

Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซ้ือจะลงนามโดย Custodian (และ

จะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผูมีอํานาจลงนาม) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) 

สมาชิกเลขท่ี 600 ตามขอ 6.10.2 มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account  

Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเล่ียงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกัน

ที่มีรายไดจากการทํางานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนในบัญชี

ของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซ้ือ ไดแก 

“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชี

บริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)เทานั้น”  สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 

เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของ

ขอมูล 

(2) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)   

   ผูจองซ้ือสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ไดแก บริษัท

หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ

บัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability test) กับผู

จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายกอนการจองซ้ือ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจัดจําหนายจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใช (User Name) และรหัสผาน (Password login) และผู

จองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุป

ขอมูลสําคัญของหลักทรัพย(Executive Summary)  และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย

ดังกลาวในระบบออนไลน โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมทั้ง

ไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองจัดให

มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย(Executive Summary) ในเว็บไซต 

(Website) ของผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อใหเปนไปตาม

รายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายแตละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 
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(3) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป      

ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ไดแก 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน), โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัด

จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการ

จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายกอนการจองซ้ือ  ในชวง

ระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตองมีการ

ควบคุมดูแลการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวา

ไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย หรือเอกสารสรุปขอมูล

สําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย

ดังกลาว โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบ

เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ 

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวน และเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ

หลักทรัพย(Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย โดยปฏิบัติดังนี้ 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 

และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.2 ตองแจงการจัดสรรจํานวน

หุนจองใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย 

จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อ

สามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยผานเว็บไซต 

(Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจัดจําหนาย หรือจากหนังสือช้ีชวนผาน www.sec.or.th 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 

และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.2 ตองตรวจสอบตัวตนของผู

จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระ

โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด

จําหนาย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน 
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• ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน

หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้

ชวนดังกลาว 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 

และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.2 เม่ือรับคํายืนยันพรอม

รายละเอียดการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือผานระบบ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จัดจําหนาย จัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผู

แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ 

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายแตละรายกําหนดเพิ่มเติม

สําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถ

ทําการจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซื้อได 

6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ : โดยผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางดังกลาวไดที่สํานักงาน 

สาขา  และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 

และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.2 ภายในระยะเวลาการจองแตละรายไดเปด

ชองทางในการจองซ้ือไว 

- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซ้ือสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00- 

16.00 น ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 

- กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแต

เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558  

- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแตเวลา 

9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 22 กรกฎษคม 2558   

6.7.1.3 วิธีการชําระคาจองซื้อ : ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดย

วิธีการชําระเงินมีดังนี้ 

(1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน

อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู

กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได

เฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ได

ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน

เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 
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(2) ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 6.2 พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแตละราย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของผูออกหลักทรัพยตอไป 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 หรือผูจองซ้ือที่มี
บัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได หรือมีความ
ประสงคจะชําระเงินคาจองในวิธีอื่นๆ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ  
ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

• หากทําการจองซ้ือในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 
20 กรกฎาคม 2558 หรือ 21 กรกฎาคม 2558 และช่ือเจาของเช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือ
ผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือ ดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือ
ชี้ชวนมีผลบังคับแตไมเกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

• หากทําการจองซ้ือภายหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 หรือ จอง
ซื้อในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น 

สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 6.2 
พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 
จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)” 

6.7.1.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อสําหรับการจองซื้อสําหรับการกรอกใบจองซ้ือ
เทานั้น  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.7.1.1 พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 
6.7.1.3 มาย่ืนความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ต้ังแตเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  20 – 22 กรกฎาคม 2558 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพ่ือเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) และผู
จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซ้ือไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ 
ยกเวนการชําระเงินเปนเงินโอน จะตองนําสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินซึ่งเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อลงใน
เอกสารการโอนเงินเพื่อเปนหลักฐาน 
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6.7.1.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ : ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ 6.7.1.4 แลว 

จะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2  มีสิทธิยกเลิก

การจองซ้ือหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.1.1 – 6.7.1.4 

6.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท 

6.7.2.1  วิธีการจองซื้อ : ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าเปนจํานวน 

3,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง

ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง

นามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสาร โดยสามารถจองซื้อได 

2 ชองทาง ดังตอไปนี้   

(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  

- ใบจองซื้อหุนสามัญ  

- แบบฟอรมการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD)  

- แบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)  

ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย  (ยกเวนกรณีผูจองซื้อที่เคยผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม 

(Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือกับบริษัทหลักทรัพย

อื่น กอนการจองซ้ือ แลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป ไมตองทําแบบการรูจักลูกคาและตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ

แบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยลงนามยืนยันใน

เอกสารการจองซ้ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังตอไปนี้    

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร

ขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจอง

ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดระบุ

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 

หลักพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)  และในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) (ที่ยังไมหมดอายุ) และแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไมหมดอายุ)  

และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง 
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยัง

ไมหมดอายุ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่

ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อทุกฉบับ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก

โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ สําเนาบัตร

ประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ

นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของ

ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท

(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความ

เปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ

นิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยัง

ไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ 

สําเนาเอกสารท้ังหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และ

รับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรอง

ความถูกตองที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซื้อ 

 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian จองซื้อหุนแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจให 

Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซ้ือจะลงนามโดย Custodian (และ

จะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผูมีอํานาจลงนาม) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) 

สมาชิกเลขท่ี 600 ตามขอ 6.10.2 มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account  

Tax Compliance Act (FATCA)   ในการปองกันการหลบเล่ียงภาษีของบุคคลสัญชาติ

อเมริกาท่ีมีรายไดจากการทํางานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจองซื้อที่ประสงคฝากหุนใน

บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ไดแก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝาก

เขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)เทานั้น”  สําหรับผูจองซ้ือที่เปนบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 

STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความ

ถูกตองของขอมูล 
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(2) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป     ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือผานผูแนะนําการลงทุนของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อจะตองเปน

ผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด

จําหนาย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน

ความสามารถรับความเส่ียง (Suitability test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย

กอนการจองซ้ือ   ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพท

บันทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผูจองซ้ือตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุน

เพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive 

Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูล

และลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ

ของหลักทรัพย(Executive Summary)  ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย โดยปฏิบัติดังนี้ 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง

แจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่

จัดสรร ราคาท่ีเสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุนวิธีการและวันที่ตองชําระราคา และ

แจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของ

หลักทรัพยผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย 

หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง

ตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนป

เกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” 

หรือ “ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือชื่อผูแนะนําการ

ลงทุน เปนตน 

• ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน

หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้

ชวนดังกลาว 

• ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 เม่ือ

รับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือ

ผานระบบผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย จัดเตรียมให โดยระบบจะแสดง

ขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อ

ผานระบบ 
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ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายแตละรายกําหนดเพิ่มเติม

สําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซ้ือไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อ

สามารถทําการจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซื้อได 

6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ: โดยผูจองซื้อสามารถจองซ้ือผานชองทางดังกลาวไดที่สํานักงาน 

สาขา  และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 

ภายในระยะเวลาการจองแตละรายไดเปดชองทางในการจองซ้ือไว 

- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซ้ือสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 9.00- 

16.00 น ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 

- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแตเวลา 

9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 

6.7.2.3 วิธีการชําระคาจองซื้อ ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีการ

ชําระเงินมีดังนี้ 

(1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน

อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู

กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได

เฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 

6.2.1 ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบ

การโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

(2) ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระ

คาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีของผูจัดการการจําหนาย

หลักทรัพยตามขอ 6.2.1 พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย   

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซ้ือกับผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 หรือผูจอง

ซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา 

“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนาย

หลักทรัพยได หรือมีความประสงคจะชําระเงินคาจองในวิธีอื่นๆ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจอง

ซื้อหุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ  ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

• หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ 

21 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ัง

เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค

ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ไดภายใน 1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่วันเดียวกับวันท่ีจอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 
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20 กรกฎาคม 2558 หรือ 21 กรกฎาคม 2558 และช่ือเจาของเช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือ

ผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้

ชวนมีผลบังคับแตไมเกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

• หากทําการจองซ้ือภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 หรือ จองซื้อในวันที่ 

22 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ

คร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น 

สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอร

โทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของ

ยอดซ้ือรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท ไวส โลจิสติกส 

จํากัด (มหาชน)” 

6.7.2.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อสําหรับการจองซื้อสําหรับการกรอกใบจองซ้ือ
เทานั้น  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 6.7.2.1 พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.7.2.3 มาย่ืนความจํานงขอ

จองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 

ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานใน

การรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอนอัตโนมัติ 

(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซ้ือไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ยกเวนการ

ชําระเงินเปนเงินโอน จะตองนําสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินซ่ึงเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อลงในเอกสาร

การโอนเงินเพื่อเปนหลักฐาน 

6.7.2.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ: ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ 6.7.3.4 แลว จะ

ยกเลิกการจองซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1   มีสิทธิยกเลิก

การจองซ้ือหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.3.1 – 6.7.3.4 

6.7.3 ผูจองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท  

6.7.3.1 วิธีการจองซื้อ: พนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท จะตองจองซื้อหุนขั้น

ตํ่าเปนจํานวน 3,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุนจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจอง

ซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดย

ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสาร โดย

สามารถจองซ้ือได 1 ชองทาง ดังตอไปนี้ 

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) ผูจองซื้อตองกรอก

รายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  

- ใบจองซ้ือหุนสามัญ  
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- แบบฟอรมการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

- แบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)  

ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย  (ยกเวนกรณีผูจองซื้อที่เคยผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม 

(Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือกับบริษัทหลักทรัพยอื่น 

แลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป ไมตองทําแบบการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความ

เส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยผูจองซื้อหุนจะตองกรอกรายละเอียดการจอง

ซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ  และแนบเอกสาร ดังตอไปนี้   

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม

หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อท่ีลง

นามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อทุกฉบับ  

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยัง

ไมหมดอายุ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่

ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อทุกฉบับ 

 ทั้งนี้ ผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) 

สมาชิกเลขท่ี 600 ตามขอ 6.10.2 มีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account  

Tax Compliance Act (FATCA)   ในการปองกันการหลบเล่ียงภาษีของบุคคลสัญชาติ

อเมริกามีรายไดจากการทํางานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนใน

บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

ไดแก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝาก

เขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)เทานั้น”  สําหรับผูจองซ้ือที่เปนบุคคล

ธรรมดา พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล 

              6.7.3.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ: ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลา ต้ังแตเวลา 9.00- 16.00 น ของวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 

2558  

6.7.3.3 วิธีการชําระคาจองซื้อ: ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีการ

ชําระเงินมีดังนี้ 

• หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ 

21 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ัง

เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค

ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
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ไดภายใน  1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 

20 กรกฎาคม 2558 หรือ 21 กรฏาคม 2558 และช่ือเจาของเช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือ

ผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้

ชวนมีผลบงัคับแตไมเกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

• หากทําการจองซ้ือภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 หรือ จองซื้อในวันที่ 

22 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ

คร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ  โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น 

สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล 

ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง   

6.7.3.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อสําหรับการจองซื้อ: บริษัทจะรวบรวมใบจองซ้ือตามขอ 

6.7.3.1 พรอมหลักฐานการโอนเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 6.7.3.3 มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่

ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย  ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่      

20 – 22 กรกฎาคม 2558 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับ

จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อ

รวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญ บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด 

(มหาชน)” 

6.7.3.5 เงื่อนไขอ่ืนๆ: ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ 6.7.3.4 แลวจะ

ยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก

การจองซ้ือหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.3.1 – 6.7.3.4 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

6.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัด

จําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งดุลย

พินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนาย

หลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เก่ียวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

เปนตน 

6.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ให

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

6.8.4 สําหรับผูจองซื้อประเภทพนักงานของบริษัทและผูบริหาร(ที่มิใชกรรมการ)ของบริษัท 
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ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายตอพนักงานและผูบริหาร(ที่มิใช

กรรมการ) ของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

6.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองซ้ือหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ

คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ ตามกําหนดเวลา ดังนี้ 

ประเภทผูจองซื้อ ชองทางการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงินนับแต
วันปดการเสนอขาย 

ลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย 

- นําเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
“ATS”) ในกรณีลูกคาดังกลาวไดรับการยืนยันการใช ATS แลว 
หรือ 
- นําเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ลูกคาแจงไว 

ภายใน 5 วันทําการ 

บุคคลทั่วไป - โอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซื้อในกรณีที่ผูจองซื้อให
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 - เช็คส่ังจาย (ขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ) 

ภายใน 10 วันทําการ  
(โดยจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูของผู
จองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ) 

ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 

ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด

ระยะเวลา จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี

การสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนหรือโอนเขา

บัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 

“ATS”)โดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี

สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

6.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ  

ผูจดัจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่

ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ

ตามจํานวนหุนที่จองซื้อ ตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
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ประเภทผูจองซื้อ ชองทางการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงินนับแต
วันปดการเสนอขาย 

ลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย 

- นําเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
“ATS”) ในกรณีลูกคาดังกลาวไดรับการยืนยันการใช ATS แลว 
หรือ 
- นําเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ลูกคาแจงไว 

ภายใน 5 วันทําการ 

บุคคลทั่วไป - โอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซื้อในกรณีที่ผูจองซื้อให
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 - เช็คส่ังจาย (ขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ) 

ภายใน 10 วันทําการ  
(โดยจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูของผู
จองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ) 

ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอย

ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด

ระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ 

หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซ้ือหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน

หรือโอนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer 

System “ATS”)โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ

ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

6.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซ้ือ และ/หรือ ธนาคารไม

สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน 

เรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะ

ดําเนินการคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซ้ือดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็ค

ฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยเร็วและไมเกิน 10 วันนับจาก

วันปดการจองซ้ือ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จาก

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน และหากผูจองซื้อหุนไมมา

ติดตอขอรับเช็ค ตามเวลาท่ีกําหนดไว ผูจัดจําหนายจะสงคือเช็คคาจองซ้ือหุนคืนทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเช็คคาจองหุนคืน

แลวโดยชอบ 

6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ 

(ก)   กรณีเกิดเหตุการณตามท่ีระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจอง

ซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที 
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(ข)   กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดท่ีทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย 

หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย โดยผู

จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ

ดังกลาว 

หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย ผู

จัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงิน

คาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้น ๆ ตามกําหนดเวลา ดังนี้  

ประเภทผูจองซื้อ ชองทางการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงินนับแตวันปดการ
เสนอขายหรือนับแตวันที่เกิด

เหตุการณตาม (ข) 

ลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย 

- นําเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System “ATS”) ในกรณีลูกคาดังกลาวไดรับการยืนยัน
การใช ATS แลว หรือ 
- นําเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่
ลูกคาแจงไว 

ภายใน 5 วันทําการ 

บุคคลทั่วไป - โอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซื้อในกรณีที่ผูจอง
ซื้อใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 - เช็คส่ังจาย (ขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ) 

ภายใน 10 วันทําการ  
(โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบ

จองซื้อ) 

ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่

รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ

จากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา จนถึงวันที่สามารถจัดสงได

อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน

ใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ

เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

 

6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository 

Company Limited หรือ LTD) (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและ

ใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายคร้ังนี้ กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝาก

หลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน

สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด

หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน 



บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ 3 หนา 30 

  ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง

ในสามกรณี ดังนี้ 

6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ

ประสงคทีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ 

บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้น

ฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝาก

ไวภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่

ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซ้ือขาย

ไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

ในกรณีที่ผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.1 ชื่อของผูจองซ้ือในใบจองจะตองตรงกับชื่อ

เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว 

มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.10.3 แทน  

6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless 

System) โดยผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากหุนไวใน "บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 

เพื่อขาพเจา” กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 

และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไว

ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจอง

ซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่

ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซ้ือ

ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซ้ือตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออก

หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการ

ถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผู

ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อท่ีนําฝาก

ในบัญชีดังกลาว อาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขาย

ในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันแรก 

6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท 

คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรร

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจอง

ซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด

หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขา

ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯแลว 

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดระบุเลือกรณีใดกรณีหนึ่งไวในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุน

ใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.10.1 



  
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

สวนที่ 4 หนา 1 

สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหาร หรือ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่

เปนสาระสําคัญของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว  ขาพเจาได

มอบหมายให นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ

ถูกตองของขอมูลไว 

กรรมการบริหาร และ ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นางอารยา คงสุนทร ประธานเจาหนาที่บริหาร  - นางอารยา คงสุนทร - 

2. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริหาร - นายชูเดช คงสุนทร - 

3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร - นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร - 

4. นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร - นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร - 

5. นางบุศรินทร ตวนชะเอม ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน - นางบุศรินทร ตวนชะเอม - 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจาหนาที่บริหาร  - นางอารยา คงสุนทร - 

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริหาร - นายชูเดช คงสุนทร - 
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ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว  ขาพเจาได

มอบหมายให นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ

ถูกตองของขอมูลไว 

กรรมการบริษัท 
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
 

1.  นายเอกพล พงศสถาพร 

 

ประธานกรรมการบริษัท  

และ กรรมการอิสระ - นายเอกพล พงศสถาพร - 

 

2. รศ.ดร.รุธิร พนมยงค 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

 

- รศ.ดร.รุธิร พนมยงค - 

 

3. นายวิชัย แซเตียว 

 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
 

- นายวิชัย แซเตียว - 

 

4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
 

- นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ - 

                                                                                            

                ผูรับมอบอํานาจ 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจาหนาที่บริหาร  - นางอารยา คงสุนทร - 

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริหาร - นายชูเดช คงสุนทร - 

 



  
บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

สวนที่ 4 หนา 3 

การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ขาพเจาบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ไวส              

โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย ฉบับนี้แลว และดวย

ความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น

สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพัน 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
   

1.  นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจาหนาที่บริหาร - นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ - 

 

2.  นายสตีเวน คิน-ไว โล 

 

กรรมการบริหาร 

 

- นายสตีเวน คิน-ไว โล - 

       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

    รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 2 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นาย เอกพล พงศ์สถาพร 
 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา
เคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 141/2554 

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

-  -  2557 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2552 – 2555 

 

2549 – 2555 

ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จํากดั 

 

บจก. ทิปโก้ ไบโอเท็ค 

บจก. ทิปโก้ รีเทค 

บจก. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 

บมจ. ไทยฟิล์ม อินดสัตรี่ 

 

บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดสัตรี่ 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ผู้ผลิตบรรจกุระป๋องนํา้สบัปะรดเข้มข้นและ
ผลไม้รวม 

วิจยัและพฒันาขยายสายพนัธุ์พืช 

ค้าปลีก เครื่องดื่มและอาหาร 

ผู้ผลิตและผู้ ค้าสง่นํา้ผลไม้ นํา้แร่ธรรมชาติ 

ผู้ผลิตและผู้สง่ออกค้าปลีกค้าและค้าส่ง BOPP 
FILM CPP FILM 

ผู้สง่ออกและผู้ผลิตทองแดง 

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
 
 

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

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

- - 2557 – ปัจจบุนั 

 

2544 – ปัจจบุนั 

2553 

 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

ที่ปรึกษา 

 

 

 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บมจ. ซีออยล์ จํากดั 

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

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ขายนํา้มนัและปิโตรเคมี 

วางแผนกลยทุธ์พฒันาการขนส่งของสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) 

 

 



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 3 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

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

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 44/2548 

- ผ่านการอบรม  Audit Committee 
Program จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2549 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย รุ่นที่ 103/2551 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2548 – 2554 

 

2538 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2536 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2539 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ 

 

ที่ปรึกษา 

 

 

 

อาจารย์ 

 

 

 
 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

บจก. เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี ้

 

บมจ. อีเทอร์นิตี ้แกรนด์ โลจิ
สติคส์ 

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

คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ 
และการขนสง่ 

บจก. ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ 

ห้องพกัให้เช่า/บริการ นํา้ ไฟ ขายอาคาร
พาณิชย์ 

บริการขนสง่และขนถ่ายสินค้า บริการนําของ
ออกจากท่าเรือและให้เช่ารถขนสง่ 

โครงการพฒันาการขนสง่ UN-ESCAP 

 

 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

 

รับออกแบบ ตกแตง่ภายในและสิ่งพิมพ์ 



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 4 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นาย วิชัย แซ่เซียว 
 

47 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี  มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
111/2014 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การภาษี
อากร) (Graduate Diploma, Taxation) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย รุ่นที่ 2 

- Training in Accounting Course of 
Continuing Professional 
Development Program 

- - 2557 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2548 - ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ  

ที่ปรึกษา 

Chief Financial Officer/
กรรมการ 

ผู้จดัการฝ่ายการเงินและ
บญัชี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงินและ
บญัชี 

หุ้นสว่น 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

กลุม่บริษัทศรีไทยใหม่ 

บจก. ไทรทนั 

 

บจก. ไทรทนั ฟิล์ม 

 

บจก. ไทรทนั – เอก็ซ์ 

 

Trinity Auditor Office 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

บริการให้เช่าที่ดินและอาคาร 

รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

 

ผลิตภาพยนตร์ 

 

ผลิตรายการทีวี สารคดี 

 

สํานกังานบญัชี 

นาย เจริญเกียรต ิหุตะนานันทะ 

  
 

64 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
111/2014 

 

- 
 

- 2557 – ปัจจบุนั 

 
2545 – 2555 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์ 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ยแูทคไทย 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

บริการผลิตชิน้ส่วน อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 5 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขา
โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นางอารยา คงสุนทร 
 

49 - ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  สาขา
การจดัการทัว่ไป  วิทยาลยัการจดัการ  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี:   บญัชีบณัฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
181/2013 

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

ภรรยา 
นายชเูดช คงสนุทร 

 

25.66 % 2557 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2536 - 2557 

 

2549 – 2556 

 

2551 – 2556 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด์    
โลจิสติคส์  

บจก. ไวส์ โลจิสติกส์ 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางอากาศ 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 

นายหน้าตวัแทนรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

นายหน้าตวัแทนรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

 

 

นายชูเดช คงสุนทร 
 

50 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  
สาขาพาณิชนาวี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
SEC2014 

สามี 
นางอารยา คงสนุทร 

 

18.16 % 
  

2557 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2549 - 2557 
 

กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการบริหาร 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางอากาศ 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 6 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 
 
 

49 - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขา
ประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
SEC/2014 

- ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1 

น้องสาว 
นางอารยา คงสนุทร 

11.14 % 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2537 - 2557 
 
 
 

กรรมการ /  
กรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
ปฏิบตัิการและสนบัสนนุ 

กรรมการ / ผู้จดัการทัว่ไป 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์  
 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย)) 

 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 
 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 

 

นางสาวพรไพเราะ ตันตกิุล
สุนทร 

 

41 - ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
111/2014 

น้องสาว 
นางอารยา คงสนุทร 

7.72 % 2557 – ปัจจบุนั 
 
 

2545 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  

 

กรรมการ/ผู้จดัการทัว่ไป 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางอากาศ 

 

นางสาวสมใจ ปุราชะโก 

 
40 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิ

สติกส์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัร ผู้ ชํานาญการศลุกากร 
ลําดบัที่ 1856 

 

-  2558 – ปัจจบุนั 

 

2540 – 2557 

 

ผู้จดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

รองผู้จดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 

 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 



    
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 

WICE Logistics Public Company Limited 
 

เอกสารแนบ 1 - หน้า 7 

 

ชื่อ-นามสกุล / 
เลขประจาํตัวประชาชน 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายราม ตันตกิุลสุนทร 
 

44 - ประกาศนียบตัร โรงเรียนธุรกิจการ
ขนสง่และการค้าระหวา่งประเทศ 
(ITBS) 

- ประกาศนียบตัร ผู้ ชํานาญการศลุกากร 
ลําดบัที่ 981 

น้องชาย 
นางอารยา คงสนุทร 

1.94 % 2558 – ปัจจบุนั    
 
2549 – 2557 
 
2556 - 255 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
ใน Eastern Standard 
Airport Manager 
 
รองผู้จดัการทัว่ไป 
สํานกังานท่าเรือแหลมฉบงั 

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

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 
นายหน้าตวัแทนรับจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 

 

40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
(MBA) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร์ สาขาเศษฐ
ศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

-  -  2558 – ปัจจบุนั 
 

2545 - 2557 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

รองผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ 
 

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิส 
(ประเทศไทย) 

ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร 

ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ 
โดยเน้นให้บริการรับจดัการขนส่งทางเรือ 

 



                                                                                                                       บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  
                                                                                                                   WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 



                                                                                                                       บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  
                                                                                                                   WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 2 - หน้า 2 

 
ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวข้อง 

                                                        

A = ประธานกรรมการบริษัท,   B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร,   E = ที่ปรึกษา  

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ,   Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอสิระ 
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บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ A, Z X, Z Y, Z Y, Z B, C, D B, C, D B, C, D B, C D D D 

บจ. ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)     B B, D  B, D    

บมจ. ทิปโก้ฟดูส์ B, C, D           

บจ. ทิปโก้ ไบโอเทค็ B, D           

บจ. ทิปโก้ รีเทล B, D           

บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  B, D           

บมจ. ซีออยล์   X, Z          

บจ. ลิฟว่ิง เฮดควอเตอร์  B          

บจ. เจริญสนิ พร็อพเพอร์ตี ้  Z          

บจ. ไทรทนั   B, D         

บจ. ไทรทนั ฟิล์ม   D         

บจ. ไทรทนั-เอ็กซ์   D         

Trinity Auditor Office   หุ้นสว่น         

กลุม่บริษัทศรีไทยใหม ่   E         
          

ช่ือ-สกุล 

บริษัทที่เก่ียวข้อง 



บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดแูล

การปฏบิตังิานของบริษัท (Compliance) 



 บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหน่ง / 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

ความสัม 
พนัธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาววรลกัษณ์  
ลิม้สขุประเสิรฐ   

เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ  
(สิงหาคม 2557) 

ผู้ตรวจสอบภายใน  -  
จากหน่วยงานภายนอก              
(กมุภาพนัธ์ 2557)          
 

41  ปริญญาตรีบญัชี เกียรตินิยม
อนัดบัสอง มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

 ปริญญาโทบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศ
ไทย 

หลกัสตูรอบรม 
 สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ TSQC1 

แบบเจาะลกึ ด้าน Monitoring 
และ EQCR สําหรับสํานกังาน
สอบบญัชีตลาดทนุ 

 การปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
ควบคมุคณุภาพฉบบั ที่ 
1(TSQC1) 

 แนวปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
การควบคมุคณุภาพฉบบั  
ที่ 1(TSQC1) สําหรับสํานกังาน
สอบบญัชี 

 COSO - 2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคมุภายในใหม่
ลา่สดุ 

ไมม่ี ไมม่ี พ.ศ. 2538 – 2545 
พ.ศ. 2546 – 2547 
พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั 

ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี อาวโุส 
ผู้ช่วยผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากดั 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
บริษัท เวล แพลนนิ่ง  โซลชูัน่ จํากดั 

 



                                                                                                         บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  
                                                                                                               WICE Logistics Public Company Limited 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

---------------------------------------------------- 
 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)  
 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดีดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนั
ทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก .ล .ต .)   ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย  (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง 

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และนาํมาปรับให้เขา้ใจง่าย
ข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ 
COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสําคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกัน และสามารถกาํหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบว่า บริษทั
ยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้ น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่
เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย   

                                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)  สถาบนัผู ้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  
FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร 
(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 

 

การควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัท่ีิอยูบ่นหลกัความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัหิน้าท่ีประจําวนัและการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 

 
 
 

 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความ
เสียหายตอ่องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

       1.2.4มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังาน 
ทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบ
ข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
กํากบัดแูลการปฏิบตั ิ(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
2บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 
 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดแูล (Oversight) และ
พัฒนาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิ
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน
และวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทาง
การเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งแท้จริง เชน่ ไมมี่ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่  การใช้ดลุยพินิจและ
ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัเิร่ืองการควบคมุภายในใน
องค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และการตดิตาม 

  

 



 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการ
ควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น 

 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู 

  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัเิพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการ
ปฏิบตันิัน้อยา่งสม่ําเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่
บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคนเช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ี
สําคญั 

  

 



 

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้
บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจําเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน การสร้าง
แรงจงูใจ และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัติาม Code of 
Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัติามการ
ควบคมุภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ี 
มากเกินไปในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม
กบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง 
ครบถ้วน แสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และ
เปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพจิารณาถึงปัจจยัท่ีสําคญั
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุตัแิละส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

  



 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กร ซึง่รวมถงึความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงานการ
ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตังิานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียง
ความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ 
เช่น การจดัทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สญูเสียทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of 
internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่
ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
ให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังาน
กระทําไมเ่หมาะสมเชน่ ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  
จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

 
 
 
 



 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัท่ีิ
กําหนดไว้  

  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

  

9.2บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

9.3บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนอง
ตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะ
ขององค์กร เชน่ สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการ
ดําเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุ
กระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เชน่  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตังิานเก่ียวกบั
ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  

 

 

 

 



 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุตัขิองผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน 
รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เชน่  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนมุตัขิองผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัโิครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  
ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้นโดยได้จดัให้มี
กระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

        10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการ
ตดิตามและสอบทานการทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

        10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมี
ผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ ยืม  
การคํา้ประกนั  บริษัทได้ตดิตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัทเช่น ตดิตามการชําระคืนหนีต้าม
กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เชน่  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เชน่ ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3ด้านตอ่ไปนีอ้อกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ 

(1) หน้าท่ีอนมุตั ิ 
(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                
ในกระบวนการปฏิบตังิานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  



 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดส่ิงที่คาดหวังและขัน้ตอน
การปฏิบัตเิพื่อให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือตดิตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตั ิ           
ท่ีกําหนด เชน่ ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย               
เกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯเพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้สว่นตวั   

 

 
 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสีย
ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นสําคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก(at 
arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบตัโิดยผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด         
ในการปฏิบตังิาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   



 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป
ได้ตามที่กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพจิารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ
ถกูต้องของข้อมลู  

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอสําหรับ           
ใช้ประกอบการตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูท่ีสําคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ  

  

13.4บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ
ลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

 

13.5บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร     
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของ
กรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้     

     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
     13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง          
ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  



 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือ
สอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ เชน่ การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ตดิตอ่เพ่ือให้
สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถาม
ข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

 

 

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมี
ประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน 
เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการตดิตามการปฏิบตัติามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง               
ทางผลประโยชน์ เชน่ กําหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิและ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้             



 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

16.3 ความถ่ีในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษัท 

  

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล                     
การปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

  

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการ
เพ่ือตดิตามแก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้อยา่งมีนยัสําคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือมีการกระทําท่ีผิดปกตอ่ืิน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัสําคญั  

        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 5 - หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมนิราคาทรัพย์สิน 



 บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 5 - หน้า 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 

ทรัพย์สนิที่ประเมนิ ผู้ประเมนิ 

 
วันที่ประเมนิ วัตถุประสงค์

การประเมนิ 
ราคาประเมนิ 

1. ทรัพย์สิน  :   อาคารสํานกังาน 5 ชัน้ “อาคารไวส์เพลส” เนือ้ที่ 170.2 ตารางวา 
    ที่ตัง้ทรัพยสิน  :   เลชที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
    เอกสิทธิที่ดิน  :   โฉนดที่ดิน เลขที่ 53901 จํานวน 1 ฉบบั 
                              ผู้ ถือกรรมสิทธิ์ คือ 1. นายชเูดช คงสนุทร 2.นางอารยา คงสนุทร  
   ภาระผกูพนั  :     จากการตรวจสอบการจดทะเบียนที่สํานกังานที่ดิน พบวา่ไมม่ีภาระ

ผกูพนัที่มีการจดทะเบียไว้แตอ่ย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจ
เบือ้งต้นพบวา่มีการแบง่พืน้ที่บริเวณชัน้ 3 (พืน้ที่ประมาณ 308 ตาราง
เมตร) ให้กบับริษัท ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เชา่โดยมีระยเวลาเช่า 1 ปี ซึง่เป็นการเช่าระยะสัน้  

บริษัท เอเจนซี ่ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 
1. นายธงธิปต์ สงัข์คงพนัธุ์ 
ผู้ประเมินหลกัชัน้สามญั
เลขที่ สม.270 
2. นายทิวา นาครัตน์ 
ผู้ประเมินหลกัชัน้สามญั 
เลขที่ สม.124 
 

 

3 กนัยายน 2556 
ทัง้นี ้ตามหนงัสือเมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2558 
นายจํานงค์  บัวไขย  กรรมการผู้ จัดการ
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จํากดั ได้ให้ความเห็นและรับรองการ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ประเมินไว้ ณ 
วนัที่ 3 กนัยายน 2556 ว่าในช่วงตัง้แต่วนัที่
สํารวจจนถึงปัจจุบัน (5 มีนาคม 2558) 
มลูคา่ตลาดและคา่เช่าตลาดของทรัพย์สินที่
ประเมินได้มีมูลค่าไม่ลดลงและไม่ตํ่ากว่า
มลูคา่ที่เคยประเมินไว้  

เพื่อ
วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

30,539,586 บาท 
(คา่เช่าปีที่ 7 – ปีที่ 26) 

 



บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
WICE Logistics Public Company Limited 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
 

---------------------------------------------------- 
 

งบการเงนิของบริษัท 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  
และข้อมูลทางการเงนิประหน่ึงทาํใหม่  

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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